
Přehled služeb

1)  Tvorba  vnitřních  právních  předpisů  (směrnic,  řádů,  pokynů,  smluv  a  jiné
dokumentace) – problematika tvorby vnitr�ní�ch pra�vní�ch pr�edpisů�  ve s�kole a s�kolske�m
zar�í�zení�,  pr�edpr�ipravene�  vzory  sme�rnic,  r�a�dů� ,  dals� í�ch  vnitr�ní�ch  pra�vní�ch  pr�edpisů� ,
rozhodnůtí� r�editele, atd. (zde)
2)  Rozhodování  ředitele  školy  a  školského  zařízení  ve  správním  řízení – jak
rozhodovat ve s�kole, kdy spra�vní�m r�a�dem, kdy nikoliv (zde)
3) Placená legislativa – sada 16 profesiona� lní�ch legislativní�ch na� strojů� , jako jsoů napr� .
Novely  pra�vní�ch  pr�edpisů�  v  ů� plne�m  zne�ní�  a  s  vyznac�ení�m  novelizovany�ch  zme�n,
Anotace pr�edpisů anebo Legislativní� kalenda� r� . Slůz�bů naleznete zde.
4) Placená mozaika dne – profesiona� lní� monitoring denní�ho tisků, monitorůje 40 me�dií�
(zde)
6-8) Administrativa a dokumentace v MŠ, ZŠ, SŠ – aplikace r�es� í�cí� proble�m kdy, kam,
jak a co zaslat (ve vztahů ke sta� tní� spra�ve� , samospra�ve� , apod.) (zde)
9-11)  Školská legislativa vztahující se k řízení  v MŠ, ZŠ, SŠ – pr�ehledny�  prů� vodce
s�kolskoů legislativoů nejen pro odborní�ky (zde)
12)  Pracovněprávní problematika ve školství – aplikace k r�es�ení� pracovní�ch vztahů�
na pracovis�ti (pracovní� pome�r, dovolena� , apod.) (zde)
13)  Virtuální  ředitelna –  profesiona� lní�  programovatelny�  organize�r  r�es� í�cí�  chod
organizace, soůc�asne�  obsahůje ves�kere�  termí�ny dů� lez� ite�  v oblasti s�kolství� (zde)
14) Virtuální kabinet – problematika koloví� je rozloz�ena do tzv. karet, kdy kaz�da�  karta
obsahůje  poůze  legislativů,  informace  a  materia� ly  dů� lez� ite�  pro  danoů  problematiků
(zde)
15) Dotazovač – na� stroj k r�es�ení� ves�kery�ch dotazů�  z oblasti s�kolství� (zde)
16)  Anketník –  vytvor�te  anketů  nejjednodůs�s� í�m  moz�ny�m  způ� sobem  a  nechte  ji
zodpove�de� t na�vs�te�vní�ků� m nas�eho porta� lů (zde)
17)  Bezpečnost  a  ochrana  zdraví  (BOZ)  dětí,  žáků  a  studentů  a  bezpečnost  a
ochrana  zdraví  při  práci  (BOZP)  zaměstnanců  škol  a  školských  zařízení  –
metodicka�  pr�í�růc�ka ke zvla�da�ní� oblastí� BOZ a BOZP (zde)
18)  Ředitelský autopilot – manůa� l ke zvla�da�ní�  jednotlivy�ch na� strah s�kolní�ho roků se
zvla� s�tní�m zr�etelem na zac�í�nají�cí� r�editele a pr�í�pravny�  ty�den pr�ed zac�a� tkem s�kolní�ho roků
(zde)
19) Odměňování a péče o zaměstnance škol a školských zařízení jako nástroj jejich
řízení  a  motivace –  aplikace  k  r�es�ení�  optima� lní�ho  financ�ní�ho  ohodnocení�  a  pe�c�i
zame�stnanců�  na Vas�em pracovis�ti (zde)
20)  Práva  a  povinnosti  pedagogických  pracovníků –  aplikace  k r�es�ení�  sporů�  na
pracovis�ti (zde)
21)  Jak se stát ředitelem či jiným vedoucím pracovníkem školy, případně jak si
doplnit svou kvalifikaci – aplikace r�es� í�cí� problematiků DVPP (zde)
22) Ochrana osobních údajů ve školách a školských zařízeních – aplikace zaby�vají�cí�
se problematikoů GDPR a ochranoů osobní�ch ů� dajů�  (zde)
23)  Jak  řídit  školu  a  školské  zařízení  při  nouzovém  stavu  či  v  případě  jiného
omezení oproti běžnému stavu  – slůz�ba vznikla�  z popůdů koronavirove�  krize. R: iďte
svoů s�kolů v podmí�nka� ch noůzove�ho c�i jine�ho krizove�ho stavů (zde)
24) Co je nového ve školské, pracovněprávní a jiné legislativě ovlivňující chod škol
ve školním roce 2022/2023 ve srovnání s rokem předchozím – komplexní� pr�ehled
vs�ech legislativní�ch zme�n za s�kolní� rok (zde)
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25) Inteligentní přehled – chcete dosta�vat jen informace, ktere�  Va� s zají�mají�? Nastavte
si je, je to velmi jednodůche�  (zde)
26-28) Novela školského zákona č. 82/2015 Sb., č. 178/2016 Sb., č. 101/2017 Sb.,
č.  284/2020  Sb. –  komplexní�  rozbor  novel  s�kolske�ho  za�kona  (mj.  oblast  inklůze,
jednotne�  pr�ijí�mací�  zkoůs�ky,  reforma  financova�ní�  regiona� lní�ho  s�kolství�.  Zme�ny  v
matůrita� ch) (zde)
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