
Provedeme vás procesem změny
k vašemu cíli 

INOVUJTE
S NÁMI
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ZKUŠENOSTI

Procesem změny jsem provedl celou řadu škol v České
republice a na Slovensku. Pracuji s vedením škol, týmy
učitelů a rodičovskou komunitou. Mimo to stále aktivně
pracuji jako třídní učitel na státní waldorfské škole.

MOJE VIZE

Institut inovativního vzdělávání jsem založil v roce 2015
jako platformu, která pomáhá vznikat novým
alternativním školám či stávajícím školám zavádět
inovativní prvky výuky. Rád propojuji zajímavé lidi
napříč pedagogickými proudy.



Proč využít 
Institut inovativního vzdělávání

CHCETE ROZVÍJET SVŮJ TÝM A PODPOROVAT HO V PROFESNÍM 
A OSOBNOSTNÍM ROZVOJI? 

Velmi si ceníme práce učitelů, ale víme, že je třeba je podporovat. Pomoci mohou besedy, supervize, mentorink či
koučink. Rozvojem týmu předcházíme mnohým obtížím. Váš tým naučíme, jak o sebe pečovat, rozvíjet se a být
kvalitní podporou pro vaše žáky.

CHCETE ZALOŽIT NEBO TRANSFORMOVAT VAŠI ŠKOLU?

Školství v České republice prochází silným procesem proměny. Mnoho dobrých ředitelů a učitelských týmů se snaží
zavádět inovativní metody, ale setkávají se s mnohými překážkami. Musí lavírovat mezi požadavky rodičů, učitelů 
a státu, mají omezené finanční prostředky. Nebývá snadné přenášet ideály do praxe. Zmapujeme vaši situaci a spolu 
s vámi najdeme vhodnou cestu k založení nebo transformaci školy. 
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PŘEDNÁŠKY A
KURZY

Pro rodiče vašich žáků či
vaše učitele můžeme
přichystat přednášku či
kurz přímo na míru. 

KRIZOVÁ POMOC

Řešíte akutní konflikt s rodiči,
v týmu či mezi žáky?
Pomůžeme zklidnit situaci a
hledat shodu či potřebná
řešení.

DOPROVÁZENÍ
Dlouhodobá intenzivní
spolupráce s týmem,
rodiči i žáky. Budeme
spolutvořit změnu ve vaší
škole.

SUPERVIZE
Budeme sledovat vámi zadané
téma a dáme vám konstruktivní
zpětnou vazbu. 



Věř íme ,  že  každý  uč i te l  v  jakéko l i v  ško le  za  jakýchko l i v
podmínek  se  může  rozv í j e t .

 
Umíme pomoc i  j en  těm ,  k te ř í  j sou  ochotn i  h ledat

 a  nacházet  nové  př í s tupy  a  pos to je .  
 

Věř íme ,  že  každý  pedagog ický  směr  vycház í
 z  p ravd ivých  pr inc ipů  a  j e  ž i vo taschopný .

Jaké jsou základní hodnoty
našeho týmu?
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Jak spolupráce probíhá
NAPÍŠETE NÁM E-MAIL
doprovázeni-skol@inovativnivzdelavani.cz

NÁSLEDNĚ VÁS KONTAKTUJEME
Podle tématu, které potřebujete řešit navrhneme strategii 
a propojíme vás s tím nejpovolanějším  

A SPOLEČNĚ NAČRTNEME CESTU
S naším konzultantem si nastavíte formu a cíl vaší spolupráce 



Základní cenová
nabídka 

 DOPROVÁZENÍ  ŠKOL

 Může zahrnovat přítomnost ve třídě, komunikaci se žáky, řešení dotazů učitelů, supervize vedení,
přednášku pro rodiče. Tento typ spolupráce probíhá 3x - 9x ročně. 

PŮLDENNÍ 
V rozsahu do 4 hodin

Cena dle zvoleného obsahu:
4 - 6 000,- Kč 

 

CELODENNÍ 

V rozsahu 8 - 10 hodin
Cena dle zvoleného obsahu:

6 - 9 000,- Kč 
 

Dlouhodobé formy spolupráce



Pro slovenské a začínající iniciativy jsou možné slevy.
 

Cena by neměla být překážkou spolupráce, ale
 výrazem hodnoty předaných zkušeností.

BESEDY 
A SUPERVIZE  

V rozsahu 2 - 2,5 hodiny.
Připravíme besedu pro rodiče
či učitele dle vašich představ.
Poskytneme osobní surpevizi

konkrétní situace. 
2 500,- až 3 500,- Kč  

WORKSHOPY 
A KURZY

V rozsahu max 4 hodiny.
Připravíme workshop či

dlouhodobý kurz přímo na
míru vaší škole. 

4 000,- až 6 000,- Kč

ONLINE
KONZULTACE

V rozsahu max 60 minut. 
Během konzultace můžeme řešit
otázky krizového managementu

nebo strategie zavádění
inovativních metod.

1 000,- až 1 600,- Kč 

Jednorázové formy spolupráce



 
MILUJEME JEDINEČNOST

KAŽDÉ ŠKOLY
A PODPOŘÍME VÁS NA

VAŠÍ INDIVIDUÁLNÍ
CESTĚ

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI



Kontakty

E-MAIL
doprovazeni-skol@inovativnivzdelavani.cz

TELEFON
Pavel Kraemer 
ředitel a zakladatel 
731 429 096

WEB
inovativnivzdelavani.cz
inspirativni-skoly.cz

https://inovativnivzdelavani.cz/inovativnivzdelavani/cz/
https://www.inspirativni-skoly.cz/

