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Úvodní kapitola

Ředitel svazkové školy se po jejím založení stává jakýmsi
„generálním ředitelem“ a také v tomto smyslu funguje.
Řízení takové školy se stává více manažersky a ekonomicky
efektivní. „Generální ředitel“ se může více soustředit na roli
leadera a má uvolněné ruce pro spolupráci se zastupitelstvy
jednotlivých obcí a dalších institucí. Připravuje strategický
plán rozvoje svazkové školy.
V některých případech se „generální ředitel“ podílí i na
legislativních přípravách vzniku svazkové školy. Např.
stanovení kapacity budoucí svazkové školy, uzavírá činnosti
bývalých příspěvkových organizací, připravuje žádosti do
obchodního rejstříku, spolupracuje s krajským úřadem,
spolupracuje se svazkem obcí atd. Bližší informace se dozvíte
v této metodice.
Nezastupitelnou úlohou ředitele budoucí svazkové školy je
cílená práce s budoucím týmem pedagogů i nepedagogů
a to nejen ve smyslu pracovně právním, ale též ve smyslu
budování vztahů mezi budoucími kolegy a nastavování
norem a pravidel fungování budoucí instituce (svazkové
školy) formální i neformální úrovně.

Vytváření důvěry a vzájemné spolupráce
Proč jsme to dělali:
	I když pro původní ředitele jednotlivých škol přináší tato změna i méně příjemné důsledky, z hlediska
jejich setrvání v pozici, je potřebný vstřícný a diplomatický přístup především při jednání se zřizovatelem
svazkové školy. Jeho rozhodnutí pro změnu škol na jednu svazkovou školu je oprávněné a řediteli
nepřísluší vyjadřovat souhlas či nesouhlas s touto změnou. Je povinen ji akceptovat a svým profesionálním
a vstřícným postojem zlepšuje svůj kredit do budoucna.
	Počáteční kroky k přípravě na změnu je dobré dělat s uvědomělým a co nejméně negativním postojem
všech účastníků procesu. Tato změna zasahuje kromě samotného ředitele i všechny členy pedagogického
sboru a žáky, resp. jejich zákonné zástupce. Vstřícný postoj všech jmenovaných usnadňuje zavedení změny
a její přijetí, předchází některým konfliktům a nedorozuměním Ta mohou vznikat z důvodu nedostatku
informací, nebo že se účastníci neztotožňují se změnou a nevnímají její přínos pro ně.

	Je potřeba umožnit učitelům i žákům zvyknout si na fakt, že z několika vzájemně si konkurující škol se
stávají týmovými spoluhráči, i když z různých odloučených pracovišť.
	K vzájemným setkáváním lze kromě tradičních třídních schůzek využít méně formální školní akce jako např.
ples školy, školní akademie, zahradní slavnost. Na těchto setkáních je kromě hromadně sdělené informace
mnohem více příležitostí pro osobní rozhovory reagující na dotazy jednotlivců.
	V této fázi je otázkou, kdy v průběhu procesu bude ustaven nový ředitel svazkové školy. Přechodové
období spolupůsobení původních ředitelů se může různit a je potřeba počítat s oběma variantami. Každá
z nich se může v podmínkách jednotlivých svazků obcí projevovat různě. Pokud se původní ředitelé budou
alespoň trochu snažit o vzájemnou toleranci a spolupráci, pozitivně to ovlivní jak rozjezd svazkové školy,
tak budoucí vztahy původních ředitelů mezi sebou i se zřizovatelem.

Jak jsme to dělali:
	Příprava a společná formulace nové vize školy - původních ředitelů škol příp. již nově ustanoveného
ředitele svazkové školy.
	Příprava a zveřejnění informací
	Vzájemná setkávání ředitelů slučovaných zařízení s náměty společných témat (co si o připravované změně
myslíme, co máme společného, sdílení odpovědnosti a části pravomocí)
	Náměty pro komunikaci, která podpoří spolupráci původních ředitelů škol (princip výhra – výhra, důraz na
věcnou a konstruktivní komunikaci)
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	Tuto fázi je dobré zahájit s dostatečným předstihem a využít co nejvíce osvědčených nástrojů pro
předávání informací a pro vzájemná setkávání. Informace (písemné i ústní) by měly obsahovat důležité
skutečnosti, které změna spojená se vznikem svazkové školy přinese učitelům, žákům a zákonným
zástupcům (změny v ŠVP, vyučující, sloučení tříd, zlepšení vybavenosti pomůckami, širší nabídka volitelných
předmětů apod.). Tyto informace by měly být přístupné v co nejširším spektru zdrojů (webové stránky,
nástěnky, školní časopis aj.)

Vytváření důvěry a vzájemné spolupráce

	Je nezbytné si předem společně vyjasnit vzájemná očekávání, formulovat novou vizi, která se vznikem
svazkové školy přichází a sdílet ji s co největším počtem účastníků procesu.

Co jsme zjistili:
	Těžko někoho přesvědčím o prospěšnosti zaváděné změny, pokud o ní nejsem přesvědčen já sám.
	Pokud je to jen trochu možné, prezentovat změnu, aby z ní bylo patrné, co to přinese škole/ učitelům,
škole/žákům, škole/zákonným zástupcům.
	Pro osobní prezentace informací žákům a zákonným zástupcům volit učitele, kteří jsou změně nakloněni.
Předem eliminovat z těchto aktivit učitele - odpůrce, kteří zatím změnu nepřijímají.
	Při vyjasňování vzájemných očekávání nechat dostatek prostoru také pro negativní emoce a obavy. Dokud
lidé ze sebe tyto emoce nedostanou ven, budeme s nimi jen těžko vést konstruktivní a věcný rozhovor.
	Pokud hodnotím, je dobré, aby pozitiva převládla nad kritikou (byť věcnou).
	Je pochopitelné, když se původní ředitelé škol chovají nevraživě k sobě nebo ve vztahu ke zřizovateli.
Pokud však neovládnou své rozbouřené emoce, mohou hodně ztratit ze své profesionality, což jim může
v budoucnu komplikovat zapojení ve svazkové škole (pokud ji neopustí).

Odkazy na přílohy:
	Smlouva o převodu činnosti a o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
	Zřizovací listina školské právnické osoby

	Organizační schéma svazkového školství

Odkazy na odborné informační zdroje:
	Efektivní komunikace
	Chování podporující důvěru
	Komunikační dovednosti
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	Obecně závazná vyhláška obce, kterou se stanoví příslušná část školského obvodu základní školy
zřizované svazkem obcí

Vytváření důvěry a vzájemné spolupráce

	Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi dobrovolným svazkem obcí a školskou právnickou osobou

Diagnóza organizace jako vstup ke všem plánům a změnám
Proč jsme to dělali:
	Při slučování školských zařízení do svazkové školy je potřeba zjistit, co vše měla tato zařízení jako
samostatně působící subjekty k dispozici. Z pohledu ředitele se toto zjišťování bude týkat hlavně
provozních a ekonomických údajů, jednotlivých školních vzdělávacích programů (dále ŠVP), personálního
obsazení a jeho profesní kvality, velikosti a stavu školních budov a prostor vč.jejich vybavení

	Po sběru dat a jejich analýze nastupuje stanovení diagnózy, tzn. co nejpodrobnější popis stavu nově
vzniklé svazkové školy na jejím úplném startu. Jasně vyplyne, co lze zachovat, co změnit, co znovuvytvořit.
	Velkou pozornost je potřeba věnovat ŠVP, školnímu řádu, pravidlům pro hodnocení žáků apod. Kvalitně
odvedená práce v těchto oblastech a co nejintenzivnější participace ředitele a pracovníků všech pracovišť
předchází zbytečným a náročným provozním a vztahovým nesrovnalostem mezi všemi účastníky. Řešení
těchto nesrovnalostí v dalším provozu je náročné a přináší mnoho stresových situací.t

Jak jsme to dělali:
	Analýza organizačních schémat jednotlivých pracovišť, ŠVP, ročních plánů škol, výkazů UIV, výročních a
inspekčních zpráv.
	Různé možnosti vytvoření ŠVP svazkové školy (vybrat 1 nejkvalitnější a přizpůsobit ho všem školám,
vytvořit zastřešující dokument pro mírně odlišná ŠVP jednotlivých škol, vytvořit zcela nový ŠVP přímo
koncipovaný na nové podmínky svazkové školy)
	Tvorba nebo aktualizace dalších dokumentů školy (třídní knihy, školní matrika, školní řád, pravidla pro
hodnocení žáků, plán hospitací, roční plán školy aj.)
	Způsoby zajištění a koordinace ŠVP, EVVO, ICT a prevence na všech pracovištích svazkové školy,
zapracování v organizačním schématu školy, aktualizované plány činnosti
	Webové stránky škol – analýza, nastavení společné verze (vybrat 1 nejkvalitnější a přizpůsobit ho všem
školám, vytvořit zastřešující webovou stránku pro odlišné weby jednotlivých škol, vytvořit zcela novou
webovou stránku přímo koncipovaný na podmínky svazkové školy)
	Žákovské knížky
	Společná SWOT analýza sborů
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	Zjišťováním uvedených informací a jejich analýzou budou zabezpečeny dva faktory. Prvním faktorem
je zjištění tzv. rodinného stříbra, tedy kvalitního personálu, materiálu a know-how. To, co je kvalitní
může být v nezměněné nebo mírně upravené podobě využitelné i ve svazkové škole, to co využít nelze,
bude potřeba znovu společně vytvořit a zajistit. Druhým faktorem je zohlednit specifika a preference
jednotlivých pracovišť a jejich pracovníků z hlediska provozu i výchovně vzdělávacího procesu. Některá
specifika lze zachovat, některá je nutné ujednotit a sladit. (Např. aby žákům nevznikaly zbytečné problémy
při aklimatizaci v novém prostředí při přestupu na druhý stupeň školy, který bude umístěn na jiném
pracovišti než doposud).

Diagnóza organizace jako vstup ke všem plánům a změnám

	Je potřebné zjistit, jaké školní a mimoškolní akce a aktivity jednotlivé školy realizovaly, jakým způsobem
zajišťovaly komunikaci uvnitř i vně školy, jaký způsob řízení v nich fungoval, jaké jsou webové stránky a
další PR jednotlivých škol.

	Dotazníkové šetření Mapa školy Scio
	Společná tvorba nového strategického plánu rozvoje svazkové školy (oblasti, dílčí cíle, termíny, odpovědní
pracovníci, vyhodnocení a aktualizace)
	Ve spolupráci se zřizovatelem podat žádost o změny v zápisu základní školy v rejstříku škol a školských zařízení.

Co jsme zjistili:
	Ředitelé původních samostatných škol často nechtějí přijít o svůj společenský statut (z ředitele se stanou
např. jen vedoucím odloučeného pracoviště). Ztráta tohoto statusu může a nemusí být i ztrátou finanční.
Ideálně by k řešení této citlivé problematiky mohlo přispět MŠMT opatřením, které by zřizovateli svazkové
školy umožňovalo stanovit nad původními řediteli (kteří by tím pádem ve své roli pokračovali) generálního
ředitele svazkové školy. Možná by toto opatření urychlilo a také zpopularizovalo přechod škol na svazkové.
	Společné cíle a úkoly stanovovat s dodržením SMART (konkrétní, měřitelné, přijatelné, reálné a termínované)

	Před tvorbou strategického plánu školy se nám osvědčilo prostudovat strategický plán rozvoje svazku obcí
(popř. jednotlivých obcí), protože se tím zmenšila možnost, že by dlouhodobé cíle školy byly v rozporu
s cíli zřizovatele. Tím se zmenšily zdroje možných konfliktů.
	Je dobré opakovaně všechny zúčastněné ubezpečovat, že sloučením do svazkové školy zůstanou školy
v jednotlivých obcích zachovány a nedojde k jejich zrušení (právě naopak). Díky zachování školy v obci
může být zachován i její společenský a kulturní život.
	Z hlediska financování personálu jednotlivých škol (učitelé, provozní zaměstnanci, účetní aj.) nabízí varianta
svazkové školy široké spektrum opatření vedoucích k zefektivnění systému a zvýšení kvality odvedené
práce (např. 1 ekonom zvládne místo 1 školy 3, vzhledem ke vzniklým úsporám si ale škola může dovolit
ekonoma kvalitnějšího – má na něj a stejně ještě ušetří).

Odkazy na přílohy:
	ŠVP „ZŠ Údolí Desné“, ŠVP ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov („Tajemství lískových oříšků“, „Naše cesta k úspěchu“)
	webové stránky ZŠ Údolí Desné a ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov

Diagnóza organizace jako vstup ke všem plánům a změnám

	Z důvodu větší objektivity analýz je potřeba zajistit data od lidí uvnitř i vně školy.

	Ukázka SWOT analýzy a jejího využití v ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov
	Příklad vize školy
	Ukázka standardu školy ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov
	Ukázka ročního plánu akcí školy a zároveň školního kalendáře ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov

Odkazy na odborné informační zdroje:
	Vzor žádosti o zápis změny v rejstříku škola a školských zařízení
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	Strategické plány rozvoje školy ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov

TZ
	Typické kultury školy
	Personální mapa
	Metody a strategie sběru dat
	Uskutečnění diagnózy a její sdílení
	Plánování postupu

Náměty na videa k e-learningu:
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Diagnóza organizace jako vstup ke všem plánům a změnám

	Společná realizace SWOT analýzy pedagogického sboru ze zaměřením na stav jednotlivých pracovišť před
sloučením do svazkové školy.

Řízení procesu organizace
Proč jsme to dělali:
	Abychom částečně zabránili dezinformacím a provozním výpadkům.
	Abychom sjednotili klima jednotlivých pracovišť a práce s dětmi se na nich příliš nelišila, což usnadní
přestup dětí a žáků na jiné pracoviště nebo jiný stupeň svazkové školy.
	Abychom zamezili dvojímu metru, který v praxi způsobuje mnoho neshod a konfliktů mezi dospělými i
mezi dětmi/žáky.
	Protože jsme chtěli udržet, resp.postupně zvyšovat kvalitu a efektivitu ve škole.

Jak jsme to dělali:
	Při výběru opatření, která bylo potřeba nastavit, jsme používali Occamovu břitva – odpovědi na otázky
1) Chceme to řešit? 2) Můžeme to řešit, máme nástroje? 3) Máme dostatek informací? 4) Máme na to
dostatek času? Správná konstalace ke změně je v okamžiku, kdy na všechny otázky odpovíme kladně.
	Byl potřeba vyřešit způsob organizace pedagogických rad (zda se sejdou všichni pedagogové dané sekce
ze všech pracovišť apod.)

	Uzavřeli jsme smlouvy o výpůjčce budovy školy a souvisejícího majetku mezi svazkem obcí a svazkovou
školou.
	Nastavili jsme způsob poskytování zpětné vazby v rámci všech pracovišť svazkové školy (potřebné
k průběžné korekci, aby svazková škola byla funkční, reagovala na aktuální požadavky a trendy a její
činnost byla dobře zajištěna ve všech oblastech jejího působení).

Co jsme zjistili:
	Při tvorbě organizačního schématu je vhodné zavést variantu rozšířeného vedení. To umožní efektivnější
řízení jednotlivých pracovišť a přinese to možnost lepšího zapojení lidí při rozdělování úkolů stanovených
ve strategickém plánu rozvoje školy. Dáme tím lidem šanci ovlivňovat chod školy a tím jim umožňujeme
participovat na společném cíli a zvýšit jejich odpovědnost za něj.
	Dobře nastavená pravidla a dohody na jedné straně umožní jednotlivým školám fungovat jako tým
a zároveň vytváří podmínky pro zdravou (nikoliv dravou) soutěživost a tím udržení, resp. zlepšení kvality
školy jako celku. Jedno z nejdůležitějších pravidel je pravidlo jednoho (nikoliv dvojího) metru.
	Veškeré dohody a ujednání vést v písemné podobě a tuto sdílet. Je pak možné v případě nejasností
a neshod se k dohodě vracet a přesně ji v praxi aplikovat.
	Při plánování systému je dobré ohlídat základní parametry – vytvořit dostatečně velký prostor pro
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	Stanovila se pravidla řízení a komunikace dle organizačního schématu s popisem jednotlivých pozic.

Řízení procesu organizace

	Zavedl se systém pravidelných porad jednotlivých sekcí svazkové školy (všechny MŠ 1x měsíčně, všechny
ŠD 1x měsíčně, každý stupeň ZŠ vč.přípravných tříd 1x měsíčně, porada rozšířeného pedagogického
vedení 2x měsíčně, porada k řízení projektů 2x měsíčně, porada užšího vedení vč.provozu 1x týdně) a
způsob předávání informací z nich.

kreativitu nutnou k řízení a fungování svazkové školy. Zároveň ale pevně nastavit hranice, jejichž
překračování nelze akceptovat, a nastavit sankce, které budou následovat při jejich překročení. Jen tak je
možné zajistit, aby fungování svazkové školy bylo demokraticky fungující organizací.
	Dobře nastavená pravidla a systémy přinesou úsporu času i peněz.
	Osvědčilo se zavedení pravidelné e-mailové komunikace a sdílení některých dokumentů a materiálů
na společném serveru. Nenahradí to sice osobní setkávání, ale určitě to zajistí rychlý a přesný přenos
informací. Je dobré mít toto opatření písemně uvedeno v povinnostech pracovníků.
	Čas investovaný do porad se vrací úsporou času při řešení různých nesrovnalostí, konfliktů apod. Dříve
jsme si mysleli, že většina těchto skutečností vzniká proto, že to lidé schválně kazí, nechtějí to dělat apod.
Zjistili jsme, že mnoho z těchto jevů bylo způsobeno chybějícími nebo nepřesnými informacemi, popř.
nesnadným přístupem k nim.
	Velkým problémem bylo sestavování rozvrhu celé svazkové školy v případě málotřídně řešených tříd
1.stupně a učitelů přejíždějících mezi jednotlivými pracovišti. Dostupný software pro tvorbu rozvrhů
se ukázal pro naše podmínky nepoužitelný, takže se musela řešit osoba s dostatečnými kombinačními
schopnostmi.
	Obdobná situace nastala i s vedením elektronické školní matriky. Výkazy bylo potřeba ladit s tvůrci
nebo najít nějaké jiné náhradní řešení. Problémy nastaly v okamžiku požadavku na navýšení úvazků na
odloučená pracoviště. V závěru se nám podařilo najít dodavatele softwaru, který nám připravil použitelný
systém

Odkazy na přílohy:
	Organizační schéma školy (popř.s popisem jednotlivých pozic) ZŠ Údolí Desné a ZŠ a MŠ Regionu
Karlovarský venkov

	Koncept společného školského systému
	Organizační schéma vztahů svazku obcí a svazkovou školou
	Příklad smlouvy o výpůjčce majetku a o způsobu nakládání s majetkem
	Příklad smlouvy o převodu činnosti a přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů.

Řízení procesu organizace

	Příklad smlouvy o výpůjčce budovy školy a souvisejícího majetku mezi svazkem obcí a svazkovou školou.

	Ukázka žákovského deníku ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov
	Vzor pro záznam a rozbor hospitace ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov
	Ukázka záznamu z pravidelné porady sekce v ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov

Metodika vzniku svazkové školy pro ŘEDITELE

	Ukázka dohody v komunikaci (dorozumívadla) ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov

Využívání zdrojů
Proč jsme to dělali:
	Využití zdroje přímo související s pedagogickým procesem přinese zefektivnění pedagogické práce, zapojí
do procesu i rodiče a přátele školy
	Do zdrojů patří také zdroje lidské. Je dobré v souvislosti se svazkovou školou mít přehled o schopných
lidech a o jejich silných stránkách. Mohou rozvíjet školu na různých pracovních pozicích a výrazně přispívat
ke zvýšení kvality školy.
	Cílené pátrání po možných zdrojích, které mohou přispět k rozvoji svazkové školy, je důležité. Do té doby
jsme o některých možnostech nevěděli, nebo jsme je za zdroje nepovažovali. Co leží ladem, není pro
školu k ničemu.
	Vyhledávání zdrojů vede k jejich roztřídění např. na sponzorské dary, dotace z EU, lidé dobrovolně
zajišťující některé akce pro školu (besedy, exkurze), odpadní materiál použitelný pro výuku ve škole
(karton, plasty, potištěný papír). Toto roztřídění je pak zároveň další inspiraci pro hledání nových zdrojů.

Jak jsme to dělali:
	Rozlišovali jsme zdroje na vnitřní(uvnitř svazku a jeho školy) a vnější (mimo svazek – např.dotace,
sponzorství od firem)
	Jako o zdroji jsem také uvažovali o různých institucích nabízejících program, popř. i prostory pro děti/žáky.

	Někteří lidé, nápadití vyhledávači zdrojů, byli pověřeni, aby tuto činnost prováděli cíleně a v dlouhodobém
horizontu.
	Zavedli jsme vedlejší hospodářské činnosti školy jako možnost vedlejšího příjmu financí. V rámci svazkové
školy je pak mnohem více uživatelů této činnosti a agenda s tím spojená je ve svazkové škole únosnější
než v jedné samostatné škole.

Co jsme zjistili:
	Našli jsme poklady, o kterých jsme ani nevěděli (lidi schopné a ochotné přispět svou rukodělnou nebo
duševní činností k rozvoji školy vč.vedení kroužků, kolega, který má neobvyklého koníčka, je ochoten
pořádat besedy pro děti/žáka každého pracoviště aj.)

Metodika vzniku svazkové školy pro ŘEDITELE

	Zdrojem je i zefektivnění stávajících systému. Lze tak uspořit čas, peníze nebo jiné materiální zdroje.
Hledali jsme možnosti úspor, navrhovali opatření a postupy.

Využívání zdrojů

	Podrobněji jsme se zabývali tím, co vše jsou lidské zdroje v dané škole, jak je vyhledávat, jak navázat
kontakt s jejich nositeli, jak jednat s lidmi, aby o svých vlastních zdrojích přemýšleli, kde všude v činnostech
obce by mohli lidé tyto zdroje uplatnit.

Odkazy na přílohy:
	Stanovy a zpráva o činnosti Klubu přátel dětí ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov
	Ukázka organizace školních akcí spolupořádaných Klubem přátel dětí ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov
(Slavnosti učení, Ples školy, Školní akademie) v souvislosti s propojováním lidí z jednotlivých škol.

Odkazy na odborné informační zdroje:
	Vyhledávání zdrojů
	Vybudování systému zdrojů

Metodika vzniku svazkové školy pro ŘEDITELE

Využívání zdrojů

	Efektivní využívání zdrojů

Budování kapacity pro pokračování v trvalých inovacích
Proč jsme to dělali:
	Protože je dobré se zastavit, ohlédnout se, potěšit se zjištěním, kam až jsme došli a uvědomit si, čemu se
při pokračování na této cestě chceme v budoucnu vyhnout (poučení z krizového vývoje).
	Protože když už nás nepochválí a neocení nikdo jiný, můžeme to udělat my sami. Tím stihneme udělat
nádech – výdech, poradovat se a nabrat chuť a energii na další etapu. Předcházíme tak syndromu
vyhoření, který potkává i (nebo hlavně) zapálené nadšence.
	Protože se bezhlavě neřítíme někam, kde to už vlastně neznáme a nepoužíváme tam nově získané
zkušenosti (protože jsme si je ještě pořádně neuvědomili).

	Osobní dopisy a rozhovory s pedagogy/provozními zaměstnanci
	Hodnotící a sebehodnotící aktivity žáků (dřívější žákovské deníky, nové portfolio žáka, pololetní hodnocení
žáka, komunitní čtvrtletní třídní kruhy)
	Podrobně jsme analyzovali nastavené systémy týkající se toku informací nebo peněz, vyhodnocovali, jak se
osvědčili a případně doladili.
	Analýza se týkala i personálního zabezpečení chodu svazkové školy a organizačního schématu –
vyhodnocovali jsme, jak se osvědčili původně nastavené parametry a případně je doladili.
	Školní akce (Slavnosti učení, Ples školy, Akademie, třídní schůzky aj.) jsme dokumentovali pomocí fotografií,
videa, prezentací.
	Pravidelnou analýzou ŠVP (vč.učebního plánu a nabídky volitelných předmětů) vzhledem k měnícím se
podmínkám uvnitř nebo vně školy.

Co jsme zjistili:
	Pravidelně využíváme dotazníkové šetření Mapa školy, Scio, které lze výborně aplikovat na všechna
pracoviště i stupně svazkové školy a jeho zjištění jsou cenným námětem na metodická setkávání
pedagogů i na aktualizaci strategického plánu rozvoje školy.
	Díky této fázi jsme stále schopni reagovat na nové změny. Vyzkoušeli jsme si integraci žáků s handicapem.
	Zavádění každé změny v rámci spletitého řízení svazkové školy (pokud tedy chceme všude naplňovat
společnou vizi) vyžaduje pečlivou a dobře uváženou přípravu, protože je zde mnoho návazností. Výborně
se nám osvědčilo připravit návrh dané změny a nechat ho sdílet a okomentovat všem účastníkům,
kterých se dotkne. Ti pak byli většinou schopni vychytat další problémy či nedostatky, které jsme v návrhu
nedomysleli nebo přehlédli. Po jejich vyřešení a zapracování je pak změna většinou zavedena hladce.

Metodika vzniku svazkové školy pro ŘEDITELE

Jak jsme to dělali:

Budování kapacity pro pokračování v trvalých inovacích

	Abychom získali zpětnou vazbu k zavedení svazkové školy, což povede k oslavení společných úspěchů příp.
pojmenování neúspěchů, ocenění pedagogů (a tím k zabránění syndromu vyhoření), formulaci profesních
cílů jednotlivých učitelů, plánování a vyhodnocení, úpravě společných materiálů (ŠVP, školní řád, ŽK apod.)

Odkazy na přílohy:
	ukázka z autoevaluace svazkové školy ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov (vlastní tabulky, zprávy, osobní
dopisy aj.)
	ukázka tabulky se záznamem změn provedených v ŠVP

Odkazy na odborné informační zdroje:
	Zpětná vazba
	„Ostření pily“
	Udržitelný rozvoj

Náměty na videa k e-learningu:

Metodika vzniku svazkové školy pro ŘEDITELE

Budování kapacity pro pokračování v trvalých inovacích

	Záznam jednání zaměřeného na přípravu oslavy společného úspěchu – na co myslet, jak to pojmout, s čím
to podat lidem.

