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Mentorský výcvik II.  
– Otevíráme dveře pro mentory 

Kunratice 2022–23  
 

Termíny konání:  
9. a 10. září, 7. a 8. října, 4. a 5. listopadu, 9. a 10. prosince 2022, 7. ledna 2023 
V případě nepříznivých epidemiologických okolností bude kurz realizován ve stejných 
termínech v online prostředí. 
 

Rozsah kurzu: 56 hodin, 9 vzdělávacích dnů 

(pátky: 4 hodiny, soboty: 8 hodin) 

V pátek vždy od 14.00 hodin do 17.30 hodin,  

v sobotu od 9.00 hodin do 17.00 hodin. 
 

K získání osvědčení o absolvování kurzu je potřeba 

minimálně 80% účast na vzdělávacích dnech.   

Součástí kurzu je také plnění „domácích tréninků”, 

ve kterých se procvičují dovednosti probírané v kurzu. 

 

Lektorky kurzu: Mgr. Barbara Pospíšilová, Mgr. Pavlína Seidlerová 

Místo konání: Základní škola Kunratice, Předškolní 420/5, Praha 4 – Kunratice 

Cena: 15.900 Kč 

Cena kurzu zahrnuje materiály, oběd, kávu a drobné občerstvení v čase přestávek.  

Kurz je akreditován. 

Kurz je vhodný pro učitele základních i středních škol, ale i pro budoucí interní i externí 

mentory, třídní a uvádějící učitele, fakultní učitele, vedoucí pracovníky, vedení odborových 

komisí, lektory, metodiky, průvodce na školách apod. 
 

Kurz je součástí komplexního výcviku pedagogických lídrů, ale je možné jej absolvovat i samostatně.  

Kontaktní osoba pro organizační zajištění (obsazenost kurzu, platby, osvědčení aj.):  
Petra Koldinská, p.koldinska@jobvzdelavani.cz, tel.: 604 611 977 

Mentorský výcvik je určen nejen pro ty, kdo se chtějí stát mentory, ale i pro všechny, kdo chtějí 
posilovat znalosti, dovednosti a postoje potřebné k podpoře profesního rozvoje svého i svých kolegů 
pedagogů s cílem zvyšovat kvalitu výuky, pro všechny, kdo chtějí zlepšit svou komunikaci. 
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Co budeme trénovat: 

• trénink, trénink a zase trénink kladení výtěžných otázek, 

• techniky aktivního naslouchání, dávání popisné zpětné vazby, 

• reflektování mentorských zkušeností z domácího tréninku, 

• mentorování obtížného klienta, 

• hranice mezi vedením a řízením, 

• skupinový mentoring, 

• seznámení s prvky školní kultury a tipy na její posun, 

• trénink vzorců chování, které zasahují do (nejen) mentorských vztahů, 

• pět triků, jak se dostat z vztahové nepohody, 

• společné učení, sdílení zkušeností, podporu profesního růstu. 

Lektorky kurzu: 

Mgr. Barbara Pospíšilová 
Její téměř dvacetiletá pedagogická cesta zahrnuje učení na prvním 
a druhém stupni ZŠ, tři roky výuky pedagogiky a psychologie a vedení 
odborné praxe na střední pedagogické škole. Nyní se věnuje 
lektorské a mentorské činnosti v JOBu a současně vyučuje na 
katedře pedagogiky a psychologie na UHK. Jako mentor se věnuje 
zejména podpoře školních týmů při zavádění metod aktivního 
učení do výuky. Mentorské zkušenosti dále rozvíjela v projektu 
Univerzity Hradec Králové, který se věnoval podpoře studentů na 
praxích a také v projektu Growth Mindset – „Podpora růstového 
myšlení prostřednictvím formativního hodnocení“.  Když zrovna neučí, 
dobíjí baterky časem s rodinou, dlouhými procházkami přírodou, 
v divadle, kině či na koncertě. Je amatérská zahradnice s velkou ambicí 
a malými výsledky a vášnivá knihomolka.  

Mgr. Pavlína Seidlerová 

Ve školství pracuje již dvacet pět let. Svou pedagogickou dráhu začínala 
na 1. stupni, později si rozšířila vzdělání a učila i na stupni druhém na 

víceletém gymnáziu. V průběhu těchto let si vyzkoušela různé role, ale 
nejvíce jí přirostla k srdci role třídní učitelky. V rámci dalšího 
vzdělávání procházela například Montessori výcvikem, kurzem 
transakční analýzy s Gilesem Barrowsem nebo koučovacím výcvikem 
v Systemickém institutu. Od roku 2017 je zapojena jako mentor 
v JOBu a v Učiteli naživo. Mentorské zkušenosti získala 

např. v projektu Učíme (se) spolu Univerzity Hradec Králové a JOBu, 
v současnosti působí jako průvodce v projektu Eduzměna. Kromě 

mentoringu se profesně věnuje koučování a lektorování, zaměřuje se na 
komunikační techniky a osobnostní rozvoj učitelů, růst jejich sebevědomí 

v učitelské roli. 

 

Kontaktní osoba pro více informací k náplni kurzu:  
Mgr. Barbara Pospíšilová, b.pospisilova@jobvzdelavani.cz, tel.: 777 654 967  
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