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Jak na komunikaci ve školství?
Aneb aby si zřizovatel rozuměl s ředitelem a učitelem nejen v krizové situaci.

Aspen Institute Central Europe si Vás dovoluje pozvat na panelovou diskusi s
názvem Jak na komunikaci ve školství? Aneb aby si zřizovatel rozuměl s
ředitelem a učitelem nejen v krizové situaci, která se uskuteční v rámci
Konferenčního bloku Děti bez hranic¿ na 62. ročníku Zlínského filmového festivalu.

Pro efektivní komunikaci je důležité, aby byly dobře nastavené vztahy mezi
jednotlivými subjekty. Ve školství je toto nastavení zcela zásadní, protože se
komunikace odehrává na několika úrovních a mezi mnoha aktéry. Je tedy klíčové, aby
byl dobře nastavený vztah mezi řediteli ZŠ a jejich zřizovateli.

Covid ukázal, že je potřeba změnit nastavení interní komunikace ve školách. Také s
ohledem na současnou situaci, kdy školy začleňují ukrajinské žáky do tříd, potřebují
ředitelé a zřizovatelé podporu. Mělo by dojít ke zjednodušení komunikace, sdělování
informací by mělo být efektivnější a srozumitelnější. Všichni zúčastnění aktéři by
měli mít možnost se zeptat – a to nejen ředitelé, ale i učitelé, rodiče nebo děti.

TERMÍN: pondělí 30. května, 14:00 – 15:30

FORMÁT: panelová diskuse s následným blokem otázek

MÍSTO KONÁNÍ: Malý sál, Kongresové centrum Zlín

Aspen Institute Central Europe, Palackého 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic

AspenInstituteCE.org



VYSTUPUJÍCÍ:

• Michal Černý, ředitel Odboru základního vzdělávání a mládeže, MŠMT
• Kateřina Francová, náměstkyně primátora města Zlín (TBC)
• Michal Kaderka, odborník na krizovou komunikaci
• Hana Lavičková, ředitelka a zřizovatelka, ZŠ Jinotaj
• Pavlína Ondryášová, ředitelka, ZŠ Koryčanské Paseky
• Andrea Studihradová, Team Komunikace & CSR, Česká spořitelna
• Barbora Vrbová, pracovnice Podpory vzdělávání, Člověk v tísni Olomouc

MODERUJE: Michala Hergetová

Řečníci se budou věnovat nejen těmto otázkám:

❓ Jak dobře nastavit a zjednodušit komunikaci ve školství?
❓ Co dělat, aby dobře fungovala komunikace mezi zřizovatelem, školou a rodiči?
❓ Jak této změně může pomoci Ministerstvo školství či další aktéři?
❓Mohou se školy inspirovat komunikací z byznysu?

Debatu můžete sledovat online prostřednictvím tohoto linku.

Otázky můžete klást prostřednictvím Sli.do, pod heslem #Komunikace.

Na tomto linku s Vámi sdílíme také brožuru s programem a veškerými informacemi
vázající se ke Konferenčnímu bloku Děti bez hranic¿, 62. ročníku Zlínského filmového
festivalu.

Těšíme se na Vaši účast.

Jitka Rašková

O Aspen Institute Central Europe
Aspen Institute Central Europe je nezávislá platforma, kde se mohou setkávat a jednat představitelé
politiky a byznysu, ale také osobnosti z oblasti umění, sportu či vědy. Cílem institutu je rozvíjet
mezioborovou spolupráci a podporovat mladé středoevropské lídry z různých sektorů v jejich osobním
i profesním rozvoji.

Kontakt pro média
Jitka Rašková, mobil: 720 042 983, e-mail: jitka.raskova@aspeninstitutece.org
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https://tv.zlinfest.cz/cz/kanal-industry/
https://app.sli.do/event/5CU5aZRiA7triiinwWggXp
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/aspeninstitutece.org/uploads/2022/05/Konferen%C4%8Dn%C3%AD-blok_D%C4%9Bti-bez-hranic%C2%BF-1.pdf

