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ZPĚTNÁ VAZBA 

UČITEL KOUČEM 
 
 
ZŠ Jiráskova, Vysoké Mýto 
 
Pár vět ke zpětné vazbě ke kurzu Učitel koučem. Do ledna 2019 jsem nevěděla, že v Libchavách 
existuje Akademie. Už při první návštěvě a po první lekci jsem byla velmi ráda, že jsem při 
nabídce naší paní ředitelce řekla, že bych ráda jela. Děkuji za krásné prostředí, milý přístup 
personálu, který mi dali za prvních 5 dnů velké množství rad, pouček, zkušeností a možností 
zkusit některé situace řešit z různých pohledů. Chvíli asi bude trvat, než se naučím vše milé a 
příjemné realizovat v praxi a cítit se zkušenější, ale něco se mi už podařilo a najednou mi 
připadalo řešení nepříjemné situace s dětmi (klučina ode mně ze třídy lhal a ubližoval) vlastně 
klidné, pohodové a s větším účinkem, než jsem to asi řešila dříve. Cítím velký vnitřní posun a 
za něj děkuji. Myšlenky a pojetí Akademie mě tak nadchly, že jsem byla i na víkendovém 
semináři Cesta vnitřní proměny, některé zkušenosti se propojovaly i z tohoto kurzu a mám pocit 
velkého obohacení. Děkuji za něj a budu se těšit na další návštěvy u vás Přeji vám všem krásné 
dny a mnoho dalších takových hezkých akcí pro nás - klienty :-).  
 
ZŠ Choceňského, Choceň 
 
Dobrý den, kurz učitel koučem pro mě znamená vždy hezky strávený den. Sešla se u nás dobrá 
party lidí a všichni lektoři  jsou milí lidé plní empatie a energie. Učím se sebepoznání, 
naslouchání, vnímání druhých, kladení otázek sobě i jiným, dávání zpětné vazby... Učím se tu 
rozvíjet své schopnosti proto být lepší nejen jako učitel.  
 
ZŠ Jiráskova, Vysoké Mýto 
 
Kurz „Učitel koučem" navštěvuji velmi ráda. Přínosný je pro mě jak profesně, tak i v osobním 
životě, řekla bych. Není pro mě jednoduché používat nabyté vědomosti v praxi, ale snažím se 
o to. Velmi mě oslovila lektorka Danča, její zážitky, poznatky a připomínky z praxe pro mě 
byly velmi inspirativní. Dobrý pocit z kurzu samozřejmě umocnilo i úžasné prostředí a komfort, 
který Akademie Libchavy svým návštěvníkům poskytuje.  
 
 
 


