
 

KOMPLETNÍ ZADÁNÍ PRO GRAFIKA 
 

Vize projektu 
Jsme projekt Férová škola (www.ferovaskola.cz) a nyní naše portfolio rozšiřujeme o           
Akademii pro ředitele, jejíž cílem je jim pomoci vytvořit strategii na dlouhodobé            
zlepšování jejich školy. Jedná se o 10 setkání během 1 roku a 500 hodin konzultace na                
jednotlivých školách. Na konci programu vzniknou případové studie, jak se jednotliví           
ředitelé dostali z bodu A do bodu B - škole v udržitelné kondici. Nad programem je                
zafinancován marketing, jehož cílem je výsledky rozdistribuovat mezi co největší počet           
ředitelů a inspirovat je. Program má ambici být každý rok. 
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Projekt řeší tyto oblasti 
 

 

 
Co aktuálně potřebujeme? 

Vymyslet logo, které by odráželo téma "Škola v kondici" a zároveň bylo dobře přijatelné              
cílovou skupinou - polokonzervativní ředitele. Viz persona ředitele dole. 
 

 
Podrobnosti zadání 
 

Asi by bylo dobré, kdyby byl v ústředním motivem ředitel - leader, hrdina, hybatel, 
inovátor a propojení se “Škola v kondici. Text hlavní - Škola v kondici, text vedlejší 
Akademie pro ředitele. 

 
Klíčová slova vztahující se ke logu, grafik si může vybrat:  
 
Ty stěžejní: ředitel jako hybatel, ředitel jako leader, škola pro všechny děti =             
individuální přístup ke každému dítěti.  
 
Doplňující: škola v rámci komunity, kvalitní škola, škola pro děti a učitele, pozitivní             
klima školy, učitel jako průvodce a lídr, ředitel jako leader leaderů, proměna školy             
směrem ke vzdělávání k budoucnosti, škola jako učící se organizace, škola s vizí, škola,              
která umí reagovat na aktuální potřeby žáků i svého okolí, efektivní řízení školy.  
 

lea.mentlikova@llp.cz, +420 737 347 122 

mailto:lea.mentlikova@llp.cz


 

 
Jak by mělo působit: Trochu hravě, ale přesto profesionálně. 
 
K čemu by to mělo odkazovat: 
Takto vypadá logo Férové školy, které potřebuje aktualizovat, ale dávám sem pro            
představu. V rámci projektu Férová škola bude Akademie totiž realizovaná. Bylo by fajn,             
kdyby k němu odkazovalo alespoň orientací do kruhu a stylem písma. 

 
 
 
 
Líbí se mi “feeling” tohoto loga, ale to je v kompetenci grafika: 

 
 
Termín: Logo bychom potřebovali do 31. ledna 2017. 
Odměna: Dobrovolníka jsme schopni odměnit symbolickou částkou 500 Kč. 
 
Děkujeme za vaše nabídky a těšíme se na spolupráci!  
 
 
Pište prosím na lea.mentlikova@llp.cz, 737347122. 
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PERSONA ŘEDITELE 
 

 
 
Jméno: Standa 
 
Věk: 45 
Funkce: Je ředitelem 0-3 roky, má před sebou 6-3 roky ve funkci. 
Základní potřeba: Hledá efektivní způsob, jak vést a řídit školu. Hledá nové impulsy,             
kterým se mu nedostává. Chce, aby za ním bylo vidět kus práce.  
MBTI: ENFJ nebo INFJ 
Vztah k programu: Výchozí bod je nedůvěra vůči kvalitě, musíme jej přesvědčit, že je to               
odborně zaštítěný program, který za to stojí absolvovat. 
 

● Hlava: Objevuje svoji roli jako ředitele, potřebuje si definovat svůj postoj vůči ní.             
Přemýšlí o tom, kolik energie má smysl do ní investovat. Má v hlavě historii toho,               
jak se věci dělali a je těžké z toho vystoupit. 

● Srdce: Cítí, že jeho škola může být v přístupu k dětem lepší a hledá cesty. 
● Žaludek: Musí pracovat s tím, že pracovníci změnu nechtějí a nerozumí jí. Také             

se bojí, že nebudou novým požadavkům stačit. Spolupracovníci mají rozdílené          
chápání změny a její potřebnosti, musí je motivovat a někdy sám neví, co je              
potřeba a z jaké strany to uchopit. 

● Nohy: Snaží se jít příkladem. Orientuje se na seberozvoj, ale nezbývá mu na něj              
moc času, a tak je to spíše ve fázi věčného plánování. 

● Prostředí: Je zavalen administrativní činností a musí mezi svojí prací a jejich            
druhy ostře prioretizovat, někdy je to jako žonglování s kočkami. Ví, že proces             
změny bude provázet porodní bolesti, ale tuší, že je to pro školu zásadní. Děti              
jsou naše budoucnost. Kolem něj je hodně institucí, které po něm něco chtějí. 
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