
Program I ve mně je lídr staví na přesvědčení, že každé dítě má  
přirozený talent a potenciál.

Program vychází z filosofie osobního rozvoje 7 návyků skutečně efektivních lidí Stephena R. 
Coveyho a rozvíjí schopnosti vést sebe sama a učí děti zodpovědnosti za vlastní chování a výsledky, 
samostatnosti, respektu a spolupráci a podporuje jejich sebedůvěru. 

7 návyků pomáhá od roku 1999 tisícům učitelů a žáků po celém světě. Programy osobního rozvoje 
společnosti FranklinCovey se opírají o principy a měřitelné výsledky a mění celé školy mění k lepšímu.

I ve mně je lídr
Akreditovaný program pro školy založený na principu vedení sebe sama i druhých − leadershipu

OSTŘETE PILU 
Nejlepší pocity přináší vyvážený život

VY TVÁŘEJTE SYNERGII 
Společně dosáhneme více

NEJDŘÍVE SE SNAŽTE POCHOPI T,  
POTOM BÝ T POCHOPENI 

Nejdříve naslouchej, potom mluv

MYSLETE ZPŮSOBEM VÝHRA-VÝHRA 
Každý může získat

TO NEJDŮLEŽI TĚJŠÍ DÁVEJTE NA PRVNÍ MÍSTO 
Nejdříve práce, potom zábava

ZAČÍNEJTE S MYŠLENKOU NA KONEC 
Udělej si plán

BUĎTE PROAKTIVNÍ
Odpovědnost máš ty

•  Učitelé a žáci se ve školách cítí lépe, jsou 
spokojenější. 

•  Leadership motivuje. Žáci všech ročníků se 
učí odpovědnosti svobodnou volbou. 

•  Výrazně se zlepšuje komunikace mezi 
školou a rodiči − 7 návyků mění kulturu 
celé školy. 

•  Proces posiluje dovednosti 
k samostatnému učení. 

•  I ve mně je lídr znamená zaměření na to 
nejlepší v každém žákovi – všichni učitelé 
a zároveň každý žák na své jedinečné 
kvality.

www.ivemnejelidr.cz 



FC CZECH, s. r. o., zastoupení společnosti FranklinCovey v ČR a SR
Ohradní 1440/2a | 140 00 Praha 4 | tel. +420 261 099 310 (375)

ivemnejelidr.cz
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Jak se program zavádí do škol?

5-6 osob 1 osoba

BĚŽNÉ PARADIGMA  
O ŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

DALŠÍ  
NÁSTROJE: 

manuály

web komunita

koučink

7 návyků  
pro rodiče

sešity 

knihy

plakáty

ZAMĚŘENÍ  
NA LEADERSHIP

Proces

Zevnitř ven

„Charakter vztahů mezi dospělými, kteří obývají školu, určuje víc než 
cokoliv jiného kvalitu, osobnost a výsledky žáků.“ – Roland Barth

osobní 
leadership

kultura
školní 

výsledky

LÍDR

ŽÁCI

RODIČE  
A KOMUNITA

SBOR

SEMINÁŘ
7 NÁVYKŮ

3 dny

SEMINÁŘ
TÝMU MAJÁKU

1 den

SEMINÁŘ
IMPLEMENTACE

3 dny

CERTIFIKACE
7 NÁVYKŮ

2 dny

Chcete vědět více?  
Kontaktujte Mgr. Ondřeje Bártu, lektora a manažera programu, tel. 739 073 178, ondrej.barta@franklincovey.cz.

Chtěli jsme změnit klima školy 

a to se povedlo. Po prvním roce 

za  největší přínos považuji 

právě kultivaci vztahů mezi 

učiteli, ve třídách, v celé škole. 

Je to proces namáhavý hlavně 

proto, že mění léta zavedená 

schémata chování.

− Mgr. Jan Faltýnek,  
ředitel ZŠ a MŠ Pohádka, 

Hradec Králové

Držíme se hesla, že účelem 

vzdělání není zaplnit mysl, ale 

otevřít ji, a proto jsme se po 

pečlivém zvážení rozhodli, 

že se do výše uvedeného 

programu zapojíme. Přejeme 

si, aby se naši žáci učili co 

nejvíce pro život…

− Mgr. Martin Falta,  
ředitel školy Bratří Čapků, 

Ústí n.Orlicí

Změnili jsme žákovské 

knížky, na podněty dětí 

zřídili herní kouty, za které 

mají odpovědnost. I před 

programem jsme byli dobrá 

škola s týmem učitelů - 

odborníků. Ale něco chybělo, 

to „společné“. A to nám 

přineslo 7 návyků.

− Renata Vychopeňová,I.M., 
býv. zástupkyně ředitele 

ZŠ a MŠ Pohádka

Řekli o programu:

Školy již zdaleka nejsou nositeli 

informací. Učitel je postaven 

do role kouče a jeho úkolem je 

přivést žáka k řešení problému. 

To vyžaduje i celkovou 

proměnu kultury školy. Po 

dlouhém hledání jsme našli 

způsob, jak takového cíle 

dosáhnout…

− Mgr. Blanka Lukeš Reindlová, 
ředitelka ZŠ s rozšířenou 

výukou jazyků, Liberec

školní  
výsledky

osobní 
leadership

kultura


