
VÝJEZD ŠIRŠÍHO VEDENÍ 

LIBCHAVY 15. – 16. září 2022 
 

Letošní školní rok pro většinu 

zaměstnanců naší školy 

nezačal přípravným týdnem, 

ale napřed velmi příjemným 

společným zájezdem do 

Slovinska ve dnech 21 . – 24. 

srpna 2022. Z tohoto důvodu 

se tradiční srpnová porada 

širšího vedení posunula až do 

třetího týdne výuky. Ve 

čtvrtek a pátek 15. a 16. září 

2022 jsme vyrazili do Libchav v Pardubickém kraji. Sídlí tam Akademie, která se na svých 

webových stránkách charakterizuje takto. „AKADEMIE je prostor, kde se z respektu 

k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na 

přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.“ V Akademii se postupně vzdělává velká část 

naší školy, především v kurzu Učitel koučem. Martin Holčík, který je jedním z pedagogů školy 

a také kmenovým členem týmu Akademie, nás provedl oběma dvěma dny našeho výjezdu 

jako zkušený facilitátor. Už v loňském školním roce se členové širšího vedení bez účasti 

statutárních zástupců scházeli s Martinem v devíti blocích, kde se zabývali pozicí, 

dovednostmi a náplní práce středního článku vedení ve škole. Poslední setkání týmu v rámci 

cyklu bylo naplánováno jako společné setkání a diskuse s Vraťou (Vratislav Brokl – ředitel 

školy) a Maruškou (Marie Holčíková – zástupkyně ředitele) a bylo jedním z bodů programu 

výjezdního zasedání 

v Akademii 

v Libchavách. 

 

Nejzásadnějším 

tématem celého 

výjezdu však bylo 

představení a 

rozpracování vize 

školy do budoucna 

s výhledem na 3 

roky. Základním 

pilířem naší práce 

bylo jasné vyjádření vize ředitele školy, jejímž podstatným rysem je pevné hodnotové 

ukotvení a následování aktuálních vzdělávacích modelů. Vizi jsme průběžně upřesňovali a 

postupně zpracovávali do dílčích kroků. Všechny debaty a konkrétní práce v proměnných 

menších týmech byla velmi efektivní, zajímavá a někdy i bouřlivá. Její součástí bylo i 



zformulování toho, co se nám ve škole daří a co nás 

charakterizuje. Postupně začala cesta, která nás čeká 

k naplnění vize, nabývat konkrétní podobu. Druhý 

den setkání už vznikly dílčí projekty, ke kterým se 

přihlásil vždy konkrétní garant. Na závěr pobytu jsme 

vyjasnili postup, jak budeme výsledky naší práce 

představovat ostatním kolegům. 

 

Z velmi příjemného a netradičního prostředí 

Akademie Libchavy jsme odjížděli v pátek 

odpoledne. 

 

Účastníci širšího vedení 2022/2023 v Libchavách: 

Martina Podešvová Odehnalová – předmětová 

komise společenských věd 

Alena Navrátilová – předmětová komise jazyků 

Iva Švrčková – předmětová komise výchov 

Marie Holčíková – zástupkyně ředitele, předmětová 

komise přírodních věd 

Vratislav Brokl – ředitel školy 

Dana Šimíková – výchovný poradce (omluvena) 

Jana Hrabalová – koordinátor školního vzdělávacího programu 

Lenka Koželuhová – metodické sdružení 1. stupně 

Světlana Habartová – vedoucí školní družiny 

Eliška Janíková – metodické sdružení Montessori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliška Janíková 


