Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 1806120 Studium pro ředitele škol a školských zařízení, která je
doporučena pro pedagogické pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení,
ředitelům škol a školských zařízení, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady pro výkon funkce ředitele.

18 Certifikované vzdělávání (akreditované dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
1806120

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Doporučeno pro:

pedagogické pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského
zařízení, ředitelům škol a školských zařízení, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady pro výkon funkce ředitele

Termín konání:

říjen 2021 od 08:30

Rozsah:

115 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 19 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

kolektiv lektorů CCV Pardubice,

Garant za CCV:

Mgr. Monika Jirásková

Tematická náplň:

Obsah vzdělávacího programu Studium pro ředitele škol a školských zařízení vychází
z podmínek a požadavků stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů v § 5 odst. 2, vyhláškou č. 317/2005 Sb., o
dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému
pedagogických pracovníků v § 5 a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací
DVPP vydanými MŠMT dne 29.9. 2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.
Vzdělávací program je základní přípravou školských manažerů a je zaměřen na získání
a zvýšení profesních znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských
zařízení, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy
nebo školského zařízení tak, jak stanovuje § 5 odst. 2 zákona 563/2004 Sb. Studium
je realizováno v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24 odst.
4 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.
Vzdělávací program obsahuje tyto základní moduly:
1. ZÁKLADY PRÁVA
2. PRACOVNÍ PRÁVO
3. FINANCOVÁNÍ ŠKOLY
4. ORGANIZACE ŠKOLY A PEDRAGOGICKÉHO PROCESU
Součástí studia je dvoudenní odborná stáž ve vybrané škole nebo školském zařízení,
řízené samostudium a zpracování závěrečné práce.
Cílem odborné stáže, která je součástí studia, je poskytnout frekventantů, studia
možnost blíže se seznámit a případně si vyměnit zkušenosti z oblasti vnitřního
řízení školy/školského zařízení, seznámení s organizací školy/školského zařízení a
vzdělávacím procesem se zaměřením na sledování řízení.
Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.
Úspěšní absolventi Studia pro ředitele škol a školských zařízení obdrží osvědčení.

Akreditace:

MSMT-20324/2020-4-451

Účastnický poplatek:

6000 Kč

Poznámka:

Přihlášky ke studiu zasílejte do 31. srpna 2021. Harmonogram přednášek bude zveřejněn na webu CCV
Pardubice nejpozději do konce února 2021.

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
1806120 Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "18 Certifikované vzdělávání (akreditované dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

