
odborný konzultant katedra téma
Beneš M. externí lektor (milosbenespt@seznam.cz) Ředitel manažer - lídr

Beneš M. externí lektor (milosbenespt@seznam.cz) Tvorba vnitřních předpisů školy

Beneš M. externí lektor (milosbenespt@seznam.cz) Školní řád

Beneš M. externí lektor (milosbenespt@seznam.cz) Organizační řád školy

Beneš M. externí lektor (milosbenespt@seznam.cz) Příprava na inspekční návštěvu

Beneš M. externí lektor (milosbenespt@seznam.cz) Výběr a přijímání uchazečů o práci ve škole

Beneš M. externí lektor (milosbenespt@seznam.cz) Ředitel vykonavatel státní správy v přenesené působnosti ve škole

Beneš M. externí lektor (milosbenespt@seznam.cz) Zápis do školy ( MŠ,ZŠ)

Nádvorník V. externí lektor (nadvornik@londynska.cz) Efektivní využití ICT při řízení školy

Nádvorník V. externí lektor (nadvornik@londynska.cz) Porovnání dostupných programů a aplikací pro vedení školní matriky a administrativy (bakalari, skolaonline, edupage, ...)

Nádvorník V. externí lektor (nadvornik@londynska.cz) Školní webová stránka z pohledu vedení školy

Nádvorník V. externí lektor (nadvornik@londynska.cz) Využití sociálních sítí ve škole

Nádvorník V. externí lektor (nadvornik@londynska.cz) Etický kodex pedagogického pracovníka

Nádvorník V. externí lektor (nadvornik@londynska.cz) Kompetenční profil učitele

Nádvorník V. externí lektor (nadvornik@londynska.cz) Způsoby vedení rozvojových rozhovorů

Nádvorník V. externí lektor (nadvornik@londynska.cz) Motivace pracovníků

Nádvorník V. externí lektor (nadvornik@londynska.cz) Klima školy

Nádvorník V. externí lektor (nadvornik@londynska.cz) Změna RVPZV a její aplikace ve školách

Nádvorník V. externí lektor (nadvornik@londynska.cz) Volné téma z oblasti organizace školy

Ševčík M. externí lektor (sevcik@londynska.cz) Financování škol a školských zařízení                                                                        

Ševčík M. externí lektor (sevcik@londynska.cz) Řízení ekonomických procesů ve školách a školských zařízeních

Ševčík M. externí lektor (sevcik@londynska.cz) Řízení změny v pedagogických procesech

Ševčík M. externí lektor (sevcik@londynska.cz) Vedení lidí

Ševčík M. externí lektor (sevcik@londynska.cz) Systém odměňování pedagogických pracovníků

Ševčík M. externí lektor (sevcik@londynska.cz) Podpora začínajících a uvádějících pedagogů 

Ševčík M. externí lektor (sevcik@londynska.cz) WELLBEING v prostředí škol

TÉMATA  závěrečných prací v  rámci CŽV - Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Účastník CŽV vybere téma, kontaktuje odborného konzultanta pro zadání tématu a nahlásí v termínu stanoveném harmonogramem AR CŽV jméno odborného konzultanta 

na Centrum DVPP (Ing. Novákové). Témata mohou být zveřejněna i jako volná či částečně volná (volné téma ve stanovené oblasti) otevřená ke stanovení, resp. upřesnění, 

na základě návrhu účastníka CŽV; návrh účastníka CŽV může být respektován jen v míře, v níž reflektuje odbornost odborného konzultanta a charakter studovaného 

programu CŽV. Témata ZP mimo témata vypsaná lze zadávat pouze po předchozí domluvě s odborným garantem programu!


