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 učitelka, ředitelka školy,  

 lektorka, koučka a mentorka 

 

 Jako učitelka jsem měla možnost poznat prostředí mateřské, 

 základní i základní umělecké školy a vyučovala jsem také 

 na  vysoké škole. V posledních deseti letech jsem ředitelkou 

 školy.  Ve výuce i ve vedení kolegů využívám podporující 

 přístup, založený na svobodné volbě a odpovědnosti.  

 Baví mě předávat zkušenosti a podporovat pedagogy v jejich 

 profesním rozvoji. Každé setkání s nimi vnímám jako vzájemně 

 obohacující.  

 Celý svůj profesní život se neustále vzdělávám a hledám novou 

 inspiraci pro svoji činnost.   

     Mám ráda umění – hlavně tanec a hudbu. Umění a koučování 

mají totiž hodně společného – otevírají člověku nové možnosti, rozvíjí jeho kreativitu, dávají svobodu 

– zkrátka přinášejí inspiraci. 

Chci se věnovat všem, kteří na sobě chtějí pracovat. Věřím, že koučování a mentoring jsou přístupy, 

které pomáhají nalézat nový rozměr i smysl všeho, čemu se věnujeme. Proto mají své místo také 

ve školách. 

JAKO KOUČKA A M ENTORKA NABÍZÍM  BEZPEČNÝ A DŮVĚRNÝ PROSTOR 

V TĚCHTO OBLASTECH :  

 Třídění myšlenek a představ – stanovení priorit 

 Ujasňování potřeb a cílů 

 Objevování nových možností, příležitostí a zdrojů 

 Plánování a ověřování kroků na cestě k cíli 

TÉM ATA ZE ŠKOLNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÝM  SE M ŮŽEM E VĚNOVAT:  

 Vize školy 

 Podpora profesního rozvoje pedagogů 

 Uvádění začínajících učitelů 

 Profesní rozvoj ředitele školy 

 Vedení profesního portfolia pedagoga 

 Hodnocení pedagogů 

 Plánování výuky 

 Poskytování zpětné vazby 

„Když si myslíte, že vás už nic 

nenapadne, vymyslete něco 

dalšího.“ J. Whitmore 

„…anebo se jděte prospat.“ R. 

Lisnerová 

 



 Náhledy ve výuce (hospitace, vzájemné hospitace) 

 Školní vzdělávací program 

PRO KOHO M OHU BÝT UŽITEČNÁ:  

 pro ředitele všech typů škol  

 pro začínající ředitele 

 pro učitele na základních a středních školách 

 pro všechny, kteří chtějí individuální podporu  

M OJE VZDĚLÁNÍ A VYBRANÉ KURZY  

 Učitelství pro první stupeň základní školy (ZČU v Plzni); státní rigorózní zkouška (PedF UK) 

 Taneční pedagogika (AMU) 

 Manažerské dovednosti a vedení lidí 

 Komunikační a lektorské dovednosti 

 RWCT – program Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

 Respektovat a být respektován 

 Studium pro vedoucí pracovníky ve školství (PedF UK) 

 TOŠ – Trvalá obnova školy – studium pro vedoucí pracovníky ve školství (vedení lidí, 

komunikace, hodnocení apod.) 

 Rozvoj mentorských dovedností (NIDV) 

 První spirála kouče (Koučink akademie Libchavy)  

 Druhá spirála kouče (Akademie Libchavy – trvá)  


