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Úvodní slovo 

 

 

V rámci projektu „Společně v dalším vzdělávání“ jsme připravili 
brožuru, která má za cíl propagovat oblast dalšího vzdělávání 
dospělých v Jihomoravském kraji.  

Tato nabídka vznikla na základě oslovení vzdělávacích institucí, které 
v této brožuře prezentují svoji nabídku vzdělávacích aktivit. Primárním 
úkolem této brožury je propagovat vzdělávací aktivity v oblasti 
vzdělávání dospělých právě této cílové skupině.  

V jihomoravském kraji působí široká škála vzdělávacích institucí, které 
nabízí své produkty (kurzy, semináře, vzdělávací programy) cílové 
skupině dospělých. 

Naleznete zde pestrou škálu těchto aktivit od jazykového vzdělávání, 
přes kurzy osobního rozvoje, rozvoje počítačových dovedností, kurzů 
účetnictví a daňového poradenství a mnoho dalšího. 

Distribuce bude probíhat za pomoci partnerů projektu - Regionálního 
poradenského a vzdělávacího centra Akademie J. A. Komenského  
o. s., patřícího k nejstarším a největším institucím dalšího vzdělávaní 
v ČR, ÚP ČR kontaktního pracoviště v Brně, jako největšího zadavatele 
různých forem dalšího vzdělávání, Asociaci nestátních neziskových 
organizací Jihomoravského kraje se svou síti organizací, která  
je významným vzdělavatelem a Krajskou hospodářskou komorou Jižní 
Moravy jako podnikatelskou samosprávu, která velmi výrazně 
ovlivňuje především oblast odborného vzdělávání. 

Věříme, že tento průřezový výběr vzdělávacích aktivit může přispět 
všeobecně k propagaci dalšího vzdělávání dospělých na území našeho 
kraje a přispěje samozřejmě i propagaci vzdělávacích aktivit 
umístěných v této knížce. Za společnost BEVE s.r.o. si přejeme,  
aby vzdělávání dospělých mělo výraznou úlohu v udržitelném rozvoji 
celého kraje a v životě jeho obyvatel.  
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Rejstřík institucí s nabídkou  

dalšího vzdělávání 

 
 

 Age Management o.s. 

 ALFADECK s.r.o. 

 ANNO JMK 

 BEVE, spol. s r.o. 

 Centrum mandala o.s. 

 Computer Agency o.p.s. 

 Dring Consulting s.r.o. 

 Fakta s.r.o. 

 HOPE GROUP s.r.o. 

 ICT Pro s.r.o. 

 Jazyková škola Savia 

 Juniorteam CZ 

 LEPORELO 

 MB TRADEDEAL 

 METODICA 

 Montessori Morava, o.p.s. 

 Moravské zemské muzeum 

 NOVEKO 96 spol. s r.o. 

 PhDr. Zdeňka Endlicherová 

 Regionální poradenské a vzdělávací centrum,  

Akademie J. A. Komenského o.s.  

 TSM, spol. s r. o. 

 Vesněnka, o.p.s. 

 Vzdělávací agentura PROFESIM - Ing. Simona Sedláčková 

 Welko Team s.r.o. 
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Age Management o.s. 

.cz 

 

ožnosti uplatnění age 
í praxi 

Orlí 27, 602 00 Brno 
info@agemanagement.cz 
www.agemanagement
 

 

M
managementu ve firemn
 

 Oblast zaměření: Personální řízení 
 

 Typ vzdělávací akce: Vzdělávací aktivita 
 

 Cíle vzdělávací akce: Získání znalostí z 
konceptu pracovní schopnosti 

oblasti age managementu a 

 

 Obsah:  
o Co je to age management (AM), definice a základní pojmy 

č se age managementem zabývat? 

dání 

 zemích EU a v 

 

o Pro
o Demografický vývoj v ČR, jaké výzvy tento vývoj přináší? 

Jednotlivé úrovně age managementu o 
Pojem pracovní schopnost – definice, „Do ům pracovní 
schopnosti“ 

o , příklady z ČR 
o Běh života na pracovišti, manažerská opatření na zvlá

důležitých zm

Jednotlivé faktory pracovní schopnosti

ěn  
Uplatnění AM v personální praxi o 

o Co by manažeři měli vědět o stárnutí 
Jak pracovní schoo pnost měřit – Work Ability Index 
Výsledky výzkumných projektů a mo ěření v
dalších zemích světa  

o 
Diskuse 
Příklady dobré praxe 

 Cílo s ersonalisté, pracovníci HR oddělení, 
ájemci matiku personálního řízení a metod udržování 

 

vá kupina: Manažeři, p
z o proble
pracovní schopnosti 

 Termín: Dle zájmu pro roky 2015/2016 
 

Místo konání:  Orlí 27, 602 00 Brno  
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Ag
Orl 27, 602 00 Brno 

e Management o.s. 
í 

info@agemanagement.cz 
www.agemanagement.cz 

  
 

Projektový manažer 
 

 Oblast zaměření: Projektový management se zaměřením na 
neinvestiční projekty 

 
 Typ vzdělávací akce: Kurz 

 
 Cíle vzdělávací akce: Získání znalostí z oblasti age managementu a 

konceptu pracovní schopnosti 
 

 Obsah:  
o Řízení integrace projektu  
o Řízení rozsahu projektu  
o Řízení časového rámce projektu 
o Finanční řízení projektu  
o Řízení jakosti projektu  
o Řízení rizik projektu  
o Řízení změn v projektu  
o Řízení zdrojů projektu  
o Řízení informací a dokumentace v projektu 
o Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (pokud 

není součástí KS PK) 
o Zadávání veřejných zakázek 
o Psychosociální dovednosti projektového manažera 
o Trh práce v ČR 
o Individuální konzultace přípravy projektového záměru 

 
 Cílová skupina: Občané nad 18 let, minimálně se středoškolským 

vzděláním s maturitou, se zájmem o projektové řízení 
 

 Termín: Květen 2015, říjen 2015, únor 2016, září 2016 
 

 Místo konání:  Orlí 27, 602 00 Brno 
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 Age Management o.s. 
Orlí 27, 602 00 Brno 
info@agemanagement.cz 
www.agemanagement.cz 
 

agogických 
r

 

 

Další vzdělávání ped
p acovníků 

 Oblast zaměření: Vzdělávání pedagogických pracovníků rozšiřující 
 o nové a netradiční metody pedagogické 

práce 
 

profesní portfolio účastníků

 urz, workshop, dílna Typ vzdělávací akce: Seminář, k
 

 Cíle vzdělávací akce: Rozvoj profesních kompetencí pedagogů 
 

 Obs  ovednosti, didaktika, metodika, 
proj o y, vzdělávání prožitkem a 
hrou

 

ah: Oborově předmětové d
ekt vá výuka, mezipředmětové vztah
 

 Cílo ských škol, pedagogové 1. stupně 
zákl l ých zařízení 

 

vá s
ích škol, vychovatelé ško sk
kupina: Pedagogové mateř

adn

 Termín: elý 
rok 

 

 Průběžně - na dotaz a podle potřeby objednavatele, po c
2015 a 2016 

 Míst  - Údolní 
53, rostory zvolené objednavatelem vzdělávání 

 
 

 

 

o konání: Učebny společnosti ALFADECK s.r.o., VUT Brno
602 00 Brno nebo p
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ALFADECK s.r.o.  
Klíčova 1261/2d, 618 00 Brno 

lfadeck.cz 

 

 

office@alfadeck.cz, www.a
tel.: 776 211 311 

 

Jazykové vzdělávání a kurzy  
 

 Oblast zaměření: Vzdělávání v oblasti cizích jazyků a češtiny pro 
cizince 

 
 

 
Typ vzdělávací akce: Kurz, seminář 

 Cíle vzdělávací akce: Rozvoj jazykových kompetencí účastníků 
 

 Obsah: Jazykové vzdělávání všech pokročilostí, typů a forem; kurzy 
ové, 

konverzační, kurzy s výjezdem do zahraničí 
 

skupinové, individuální, průběžné, intenzivní, všeobecné, obor

 
uální zájemci z řad veřejnosti 

Cílová skupina: Firemní zákazníci - dle potřeb zadavatele; 
individ

 
 Termín: průběžně - kurzy zahajujeme po celý kalendářní rok 2015 a 

2016 
 

 Místo konání: Učebny společnosti ALFADECK s.r.o., VUT Brno - Údolní 
53, 602 00 Brno nebo prostory zvolené objednavatelem vzdělávání, 
v zahraničí dle požadavků objednavatele nebo prostory 

 
 

spolupracujících agentur 
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ALFADECK s.r.o.  
Klíčova 1261/2d, 618 00 Brno 
office@alfadeck.cz, www.alfadeck.cz 
tel.: 776 211 311 

 
 

Firemní vzdělávání  
 

 Oblast zaměření: Vzdělávání v oblasti měkkých dovedností 
 

 Typ vzdělávací akce: Kurz, seminář 
 

 Cíle vzdělávací akce: Rozvoj profesních kompetencí účastníků 
 

 Obsah: Rozvojové a vzdělávací kurzy různých typů a forem - 

kých služeb 

obchodní dovednosti, komunikace, prezentace, marketing, 
vzdělávání interních lektorů, hodnotících programy pro kvalitu 
vzdělávání a kvalitu poskytovaných zákaznic

 
 Cílová skupina: Firemní zákazníci - dle potřeb zadavatele 

 
 Termín: průběžně - dle potřeb zadavatele po celý rok 2015 a 2016 

 
 onání: Učebny společnosti ALFADECK s.r.o., VUT Brno - Údolní 

53, 602 00 Brno nebo prostory zvolené objednavatelem vzdělávání 
 

 
 

Místo k
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ALFADECK s.r.o.  
Klíčova 1261/2d, 618 00 Brno 
office@alfadeck.cz, www.alfadeck.cz 
tel.: 776 211 311 

 
 

Kurzy a vzdělávání pro pečující o 
malé děti  

 
 Oblast zaměření: Vzdělávání v oblasti péče o děti předškolního věku 

 
 Typ vzdělávací akce: Kurz, seminář 

 
 Cíle vzdělávací akce: Rozvoj profesních kompetencí účastníků 

 
 

ění 
především jako profesionální pracovník tohoto oboru - chůva pro 

chůva 
pro domácnosti, provozovatel miniškolky 

 

Obsah: Vzdělávání směřující k osvojení všech potřebných 
dovedností, znalostí a kompetencí pro péči o malé děti. Uplatn

dětské koutky, chůva pro děti do zahájení školní docházky, 

 Cílová skupina: Pracovníci soukromých zařízení pro péči o děti; 

 
individuální zájemci z řad veřejnosti 

  
2016 

 

Termín: průběžně - kurzy zahajujeme po celý kalendářní rok 2015 a

 Místo konání: Učebny společnosti ALFADECK s.r.o., VUT Brno - Údolní 
53, 602 00 Brno nebo prostory zvolené objednavatelem vzdělávání 
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ALFADECK s.r.o.  
Klíčova 1261/2d, 618 00 Brno 
office@alfadeck.cz, www.alfadeck.cz 
tel.: 776 211 311 

 
 

Kurzy rozvoje osobnosti  
 

 Oblast zaměření: Rozvoj osobnosti - zájmové i odborné kurzy 
 

 Typ vzdělávací akce: Kurz, seminář 
 

 Cíle vzdělávací akce: Rozvoj osobnostních kompetencí účastníků 
 

 Obsah: Vzdělávání směřující k osvojení osobnostních dovedností, 
znalostí a kompetencí pro vlastní seberealizaci i pro zvýšení 

 
možností uplatnění se na trhu práce; kurzy zájmové i odborné 

 Cílová skupina: Individuální zájemci z řad veřejnosti; určeno také 
těm, kteří vstupují na trh práce, nebo je čeká změna zaměstnání - 
maminky po rodičovské dovolené, absolventi škol, zaměstnanci 
připravující se na změnu zaměstnavatele 

 
 Termín: průběžně - kurzy zahajujeme po celý kalendářní rok 2015 a 

2016 
 

 Místo konání: Učebny společnosti ALFADECK s.r.o., VUT Brno - Údolní 
53, 602 00 Brno  
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NO  
  

ANNO JMK 
Česká 31, 602 00 Brno  
info@annojmk.cz, www.annojmk.cz 
tel.: 541 215 533 

Využití free software pro N

 Oblast zaměření: Počítačové dovednosti 
 

 Typ vzdělávací akce: Seminář 
 

 Cíle vzdělávací akce: Seznámit účastníky semináře s nabídkou 
dostupných volně stažitelných programů, které mohou nahradit 

 
komerční software 

 Obsah:  Práce s volně stažitelným softwarem v oblasti operačního 
systému, antivirů, grafických programů aj. 
 

 Cílová skupina: Zástupci neziskových organizací a široká veřejnost 
 

 Termín: Dle zájmu po celý rok 2015-2016 

 Místo konání:  Brno  
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0 
ě 

ANNO JMK 
Česká 31, 602 00 Brno  
info@annojmk.cz, www.annojmk.cz 
tel.: 541 215 533 
 

 

Programové období 2014-202
aktuáln

  
 Oblast zaměření: Projektový management 

 
 Typ vzdělávací akce: Seminář 

 
 

o období 2014-2020 
Cíle vzdělávací akce: Seznámení s aktuálním stavem programové 
nabídky fondů EU pr

 
 Obsah:  Možné oblasti výzev a jejich zaměření na příjemce z oblast

neziskového sektoru 
i 

 
 Cílová skupina: Zástupci neziskových organizací a široká veřejnost 

 
 Termín: Dle zájmu po celý rok 2015-2016 

 
 Místo konání:  Brno  
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N
  

ANNO JMK  
Česká 31, 602 00 Brno  
info@annojmk.cz, www.annojmk.cz 
tel.: 541 215 533 

 

etradiční  metody fundraisingu  

 Oblast zaměření: Management NNO 
 

 Typ vzdělávací akce: Seminář 
 

 Cíle vzdělávací akce: Seznámení se s netradičními metodami 
získávání finančních prostředků na obecně prospěšné aktivity  

 
 m fundraisingu v oblasti 

podpory neziskových projektů 
Obsah:  Ukázka nových a netradičních fore

 
 ci neziskových organizací a široká veřejnost 

 
Cílová skupina: Zástup

 Termín: Dle zájmu po celý rok 2015-2016 
 

 Místo konání:  Brno  
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A

  

NNO JMK  
Česká 31, 602 00 Brno  
info@annojmk.cz, www.annojmk.cz 
tel.: 541 215 533 

 
  

Pokračování  Webovky pro  
začátečníky  

 Oblast zaměření: Počítačové dovednosti 
 

 Typ vzdělávací akce: Seminář 
 

 Cíle vzdělávací akce: Pokračování úspěšného programu Webovky 
í 

 

pro začátečníky, účastníci se seznámí s tvorbou a propagac
webových stránek 

 Obsah:  Ukázky tvorby webových stránek, ukázky propagace a 
možnosti webových stránek 
 

 Cílová skupina: Zástupci neziskových organizací a široká veřejnost 
 

 Termín: Dle zájmu po celý rok 2015-2016 
 

 Místo konání:  Brno  
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esních 

ANNO JMK  
Česká 31, 602 00 Brno  
info@annojmk.cz, www.annojmk.cz 
tel.: 541 215 533 

 
  

Legislativa a účetnictví v okr
městech 
  

 Oblast zaměření: Účetnictví 
 

 Typ vzdělávací akce: Seminář 
 

 Cíle vzdělávací akce: Práce s novou legislativou v oblasti 
neziskového sektoru a její aplikace do účetnictví neziskových 
organizací 

 
 Obsah:  Vymezení nové legislativy ve vztahu k NNO, účetnictví p

NNO 
ro 

 
 Cílová skupina: Zástupci neziskových organizací a široká veřejnost 

 
 Termín: Dle zájmu po celý rok 2015-2016 

 
 Místo konání:  Okresní města JmK 
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BEVE, spol.  rs .o.  
kov  

 

Havlíčkova 7, 682 01 Vyš
www.beve.cz
tel.: 517 347 332 

 
 

Základy podnikání 
 

 Oblast zaměření: Podnikání, ekonomika, marketing 
 

 Typ vzdělávací akce: Kurz 
 

 Cíle vzdělávací akce: Absolvent vzdělávacího programu zná základní 
právní normy upravující podnikání, umí používat nástroje 

it podnikatelský plán a s ním související podklady jako 
daňovou evidenci, sociální a zdravotní pojištění. Zná povinnosti 

u 
a PO a má přehled o programech a grantech využitelných pro 

čínající podnikatele. Je připraven pro zahájení podnikání 
 

marketingové analýzy pro zpracování podnikatelského plánu, zvládá 
problematiku daní a to jak daně z příjmů, tak DPH a daně silniční, 
umí připrav

zaměstnavatele a práva zaměstnanců v souvislosti s problematiko
BOZP 
za

 Obsah: Právní formy podnikání, Živnostenský zákon, Zákon o 
ňová  soustava, 

Účetnictví v práci podnikatele, Sociální a zdravotní pojištění, 
ráci a PO v činnosti podnikatele, 

Pojištění podnikatelských rizik, Základy managementu pro 
podnikatele, Základy řízení lidských zdrojů, Marketing, Psychologie 
v praxi podnikatele, Podnikáme v EU, Počítač a jeho využití, Finanční 
zdroje a podpory MSP, Podnikatelský plán jeho struktura a 
zpracování 
 

obchodních korporacích, Zákoník práce, Da

Bezpečnost a ochrana zdraví při p

 Cílová skupina: Zájemci nebo uchazeči o zaměstnání, samoplátci 
 

 Termín: Březen-duben 2015 
 

 Místo konání:  BEVE, spol. s r.o., Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov 
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BEVE, spol. s r.o.  
Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov  
www.beve.cz
tel.: 517 347 332 

  
 

Pracovník grafického studia  
 

 Oblast zaměření: Informační technologie 
 

 Typ vzdělávací akce: Kurz 
 

 Cíle vzdělávací akce: Absolvent má základní znalosti o osobním 
počítači, umí a zvládá základní práce v prostředí MS Windows. Umí 
pracovat v programu CorelDRAW, umí vytvářet grafiku a pracovat 
s grafikou. Umí tvořit grafické objekty a pracovat s nimi. Umí 
používat barvy, výplně a obrysy a pracovat s textem. Umí používat 
efekty a filtry, umí importovat a tisknout. Ovládá práci s rastrovou 
grafikou. Umí pracovat v Corel PHOTO-PAINT, umí používat rastrové 
kreslení a umí úpravu a retušování rastrových obrázků. Umí základy 
animace. Absolvent má možnosti uplatnění jako grafik, pracovník 
v reklamní agentuře nebo tiskárně 

 
 Tvorba Obsah: Úvod do CorelDRAW – uživatelské rozhraní, 

grafických objektů, Práce s objekty, Barvy, výplně, obrysy objektů, 
Práce s textem, Efekty a filtry, Import, export, tisk, Práce s rastrovou 
grafikou, Úvod do CorelPHOTO-PAINT – uživatelské rozhraní, 
Rastrové kreslení, Úprava a retušování rastrových obrázků, Animace 
 

 
 

Cílová skupina: Zájemci nebo uchazeči o zaměstnání, samoplátci 

 ermín: Květen-červen 2015 
 

T

 Místo konání:  BEVE, spol. s r.o., Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov 

http://www.beve.cz/
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BEVE, spol. s r.o.   
Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov  
www.beve.cz
tel.: 517 347 332 

  
 

Základy podnikání  
 

 Oblast zaměření: Podnikání, ekonomika, marketing 
 

 Typ vzdělávací akce: Kurz 
 

 Cíle vzdělávací akce: Absolvent vzdělávacího programu zná základní 
právní normy upravující podnikání, umí používat nástroje 
marketingové analýzy pro zpracování podnikatelského plánu, zvládá 
problematiku daní a to jak daně z příjmů, tak DPH a daně silniční, 
umí připravit podnikatelský plán a s ním související podklady jako 
daňovou evidenci, sociální a zdravotní pojištění. Zná povinnosti 
zaměstnavatele a práva zaměstnanců v souvislosti s problematikou 
BOZP a PO a má přehled o programech a grantech využitelných pro 
začínající podnikatele. Je připraven pro zahájení podnikání 

 
 kon o 

 

Obsah: Právní formy podnikání, Živnostenský zákon, Zá
obchodních korporacích, Zákoník práce, Daňová soustava, Účetnictví 
v práci podnikatele, Sociální a zdravotní pojištění, Bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci a PO v činnosti podnikatele, Pojištění 
podnikatelských rizik, Základy managementu pro podnikatele, 
Základy řízení lidských zdrojů, Marketing, Psychologie v praxi 

katele, Podnikáme v EU, Počítač a jeho využití, Finanční zdrojepodni
a podpory MSP, Podnikatelský plán jeho struktura a zpracování 
 

 Cílová skupina: Zájemci nebo uchazeči o zaměstnání, samoplátci 
 

 Termín: Květen-červen 2016 
 

 Místo konání:  BEVE, spol. s r.o., Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov 

http://www.beve.cz/
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BEVE, spol. s r.o.   

o studia  

Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov  
www.beve.cz
tel.: 517 347 332 

  
 

Pracovník grafickéh
 

 Oblast zaměření: Informační technologie 
 

 Typ vzdělávací akce: Kurz 
 

 Cíle vzdělávací akce: Absolvent má základní znalosti o osobním 
počítači, umí a zvládá základní práce v prostředí MS Windows. Umí 
pracovat v programu CorelDRAW, umí vytvářet grafiku a pracovat 
s grafikou. Umí tvořit grafické objekty a pracovat s nimi. Umí 
používat barvy, výplně a obrysy a pracovat s textem. Umí používat 
efekty a filtry, umí importovat a tisknout. Ovládá práci s rastrovou 
grafikou. Umí pracovat v Corel PHOTO-PAINT, umí používat rastrové 
kreslení a umí úpravu a retušování rastrových obrázků. Umí základy 
animace. Absolvent má možnosti uplatnění jako grafik, pracovník 
v reklamní agentuře nebo tiskárně 

 
 Obsah: Úvod do CorelDRAW – uživatelské rozhraní, Tvorba 

grafických objektů, Práce s objekty, Barvy, výplně, obrysy objektů, 
Práce s textem, Efekty a filtry, Import, export, tisk, Práce s rastrovou 
grafikou, Úvod do CorelPHOTO-PAINT – uživatelské rozhraní, 
Rastrové kreslení, Úprava a retušování rastrových obrázků, Animace 
 

 i 
 

Cílová skupina: Zájemci nebo uchazeči o zaměstnání, samoplátc

 Termín: Březen 2016 
 

 Místo konání:  BEVE, spol. s r.o., Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov 

http://www.beve.cz/
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-mandala.cz 
  

nání  

Centrum Mandala o.s.  
Loosova 13, 638 00, Brno 
www.centrum

 
 

Mandala jako nástroj sebepoz
 

 Oblast zaměření: Měkké dovednosti, artefiletika 
 

 Typ vzdělávací akce: Seminář 
 

 Cíle vzdělávací akce: Seznámení se s barvou, tvarem a mandalou, 
tvoření vlastní mandaly a osvojení si základů relaxace 

 
 

me 
 

Obsah: Po krátkém shrnutí, co pro nás znamená která barva a po 
hravém zkoumání, co o nás barvy vypovídají, se pustíme do hledání 
místa, z něhož lze čerpat kreativitu pro svůj život. Probudíme v sobě 
zapomenuté schopnosti a pomocí nich vytvoříme vlastní 
mandalu. Barvy a tvary našeho vnitřního světa pak necháme 
"promluvit", abychom lépe porozuměli sobě samým, lépe pochopili, 
co se v nás odehrává a co potřebuje

 Cílová skupina: Otevřený kurz pro širokou veřejnost 
 

 
 

Termín: Jaro, podzim 2015 

Místo konání:  Centrum Mandala o.s., Opletalova 6, 602 00 Brno   
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Centrum Mandala o.s.  
Loosova 13, 638 00, Brno 
www.centrum-mandala.cz 

  

 

Cesta k sobě  
 

 Oblast zaměření: Měkké dovednosti, artefiletika 
 

 Typ vzdělávací akce: Kurz 
 

 Cíle vzdělávací akce: Seznámení se s barvou, tvarem a mandalou, 
osvojení si základů techniky focusing a relaxace 

 
 Obsah: 15 setkání po 2 hodinách  

Po krátkém shrnutí, co pro nás znamená která barva a po hravém 
zkoumání, co o nás barvy vypovídají, se pustíme do hledání místa, z 
něhož lze čerpat kreativitu pro svůj život. Budeme pracovat 
s tělesnými pocity, které zachytíme na papír do kruhové formy 
mandal, abychom si je mohli lépe prohlédnout. Barvy a tvary 
našeho vnitřního světa pak necháme "promluvit", abychom lépe 

orozuměli sobě samým, lépe pochopili, co se v nás odehrává a co 

 

p
potřebujeme 

 Cílová skupina: Otevřený kurz pro širokou veřejnost 
 

 Termín: Únor – květen 2015; Říjen 2015 – leden 2016 
 

 Místo konání:  Centrum Mandala o.s., Opletalova 6, 602 00 Brno  
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ý ateliér  

Centrum Mandala o.s.  
Loosova 13, 638 00, Brno 
www.centrum-mandala.cz 

  
 
 

Arteterapeutick
 

 Oblast zaměření: Měkké dovednosti, artefiletika 
 

 Typ vzdělávací akce: Kurz 
 

 Cíle vzdělávací akce: Seznámení se s barvou, tvarem a symboly, 
osvojení si základů relaxace 

 
 Obsah: 10 setkání po 3 hodinách 

Po krátkém shrnutí, co pro nás znamená která barva a symbol a co o 
nás jejich používání vypovídá, se pustíme do hledání místa, z něhož 
lze čerpat kreativitu pro svůj život. Budeme pracovat s koláží, 
výtvarnou náhodou, kartami, imaginací, pastelkami i temperou. Vše 
využijeme, abychom lépe porozuměli sobě samým, lépe pochopili, co 
se v nás odehrává a co potřebujeme 
 

 : Otevřený kurz pro širokou veřejnost 
 

Cílová skupina

 Termín: Únor – květen 2015; Říjen 2015 – leden 2016 
 

 Místo konání:  Centrum Mandala o.s., Opletalova 6, 60 
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Computer Agency o.p.s.  

 5. patro, dveře 513a 
www

 

 
o

 

Technická 2, 616 69 Brno 
při VUT v Brně, Budova A4,

.c-agency.cz  

 

Čtení a kreslení technické
d kumentace v Autocadu 

 Oblast zaměření: Kurz AutoCAD je určen pro začátečníky, kteří se 
chtějí naučit pracovat s 2D software pro projektanty a konstruktéry 

 
 Typ vzdělávací akce: Kurz 

 
 Cíle vzdělávací akce: Cílem Čtení a kreslení technické dokumentace 

 

je seznámení s programem AutoCAD nebo AutoCAD LT v libovolné 
verzi. Kurz je vhodný pro začátečníky, kteří s AutoCADem nikdy 
nepracovali nebo jej používali velmi málo, zejména k prohlížení 
hotových výkresů. Po kurzu budete schopni samostatné práce při 
kreslení 2D výkresové dokumentace 

 bsah: AutoCAD – základní 

o uživatelské rozhraní v AutoCADu 
 panely 

o
 zobrazovací příkazy v AutoCADu 

o uchopení objektů, pomůcky 
o hladiny a vlastnosti objektů 
o informační příkazy 
o šrafování, kótování, bloky 
o modelový a výkresový prostor 
o podrobné nastavení tisku 
o klasický a elektronický tisk výkresů 
o novinky a změny v nové verzi AutoCAD 

O

o nastavení výkresu, práce s menu a dialogovými 
 souřadné systémy 

o
o základy kreslení a modifikací 
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o pohledy 

o
 vizualizace 

ový prostor 

• práce ve zcela nově zrekonstruované učebně  vybavené 
chnologií 

• občerstvení během kurzu včetně výborného obědu 

 

 

 

 

AutoCAD - 3D modelování: 

o souřadný systém 

o plošný modelář 
o objemový modelář 

 booleovské operace 
o
o výkresový a model

Předpokládané znalosti kurz AutoCAD: 

o Základy práce s počítačem. 

Nabízíme výhody pro naše klienty: 

nejmodernější te

• propagační materiály 

učebnici AutoCAD 

 Cílo a, studenti, učitelé 
 

vá skupina: Firma, soukromá osob

 Termín: 5 (72 hodin), 02.03.2015 – 
31.0 2

 

19.01.2015 – 31.01.201
3. 015 (72 hodin) 

 Mís oto k nání: Technická 2, Brno, 616 69 
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Computer Agency o.p.s.  
Technická 2, 616 69 Brno 
při VUT v Brně, Budova A4, 5. patro, dveře 513a 
www.c-agency.cz 

 
 

Autocad - základní školení  
 

 Obl z toCAD základní/AutoCAD LT je určen pro 
zač č í se chtějí naučit pracovat s 2D software a pro 
budoucí projektanty a konstruktéry 

 

ast aměření: Kurz Au
áte níky, kteř

 Typ vzdě
 

lávací akce: Kurz 

 Cíle vzd e seznámení s programem 
AutoCAD Kurz je vhodný pro 
začátečníky, kteří s AutoCADem nikdy nepracovali nebo jej používali 
velm ových výkresů. Po kurzu budete 
schopni samostatn

 

ělávací akce: Cílem kurzu j
 nebo AutoCAD LT v libovolné verzi. 

i málo, zejména k prohlížení hot
é práce při kreslení 2D výkresové dokumentace 

 Obsah:  
o 
o 
o u
o 
o ací 
o uchopení objektů, pomůcky 
o i objektů 
o informační příkazy 
o šrafování, kótování, bloky 

o podrobné nastavení tisku 

uživatelské rozhraní v AutoCADu 
nastavení výkresu, práce s menu a dialogovými panely 

řadné systémy so
zobrazovací příkazy v AutoCADu 
základy kreslení a modifik

hladiny a vlastnost

o modelový a výkresový prostor 

o klasický a elektronický tisk výkresů 
o novinky a změny v nové verzi AutoCAD 
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lienty: 

ě zrekonstruované učebně vybavené 
nejmodernější technologií 

 

 

 

Předpokládané znalosti AutoCAD: 

o Základy práce s počítačem. 

Nabízíme výhody pro naše k

o práce ve zcela nov

o občerstvení během kurzu včetně výborného obědu 
o propagační materiály 

učebnici AutoCAD 

 
 

 Cílová skupina: otevřený kurz pro širokou veřejnost, lektory dalšího 
vzdě

 
lávání 

 Termín: 1.2015 (3 dny), 02.03.2015 – 
04.0 2 .2015 (3 dny), 
13.0 2 .2015 – 3.09.2015(3 dny) 

 

19.01.2015 – 21.0
3.

.09
015 (3 dny), 11.05.2015 – 13.05

7. 015 – 15.07.2015 (3 dny), 1

 Mís o rno, 616 69 to k nání: Technická 2, B
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DRING Consulting s.r.o. 
Olomoucká , 618 00 Brno 
dringbrno@dringbrno.cz  
www.dringbrno.cz 

  
 

Efektivní 

80

řízení dotačního projektu  
 

 Oblast zaměření: Osobní rozvoj a zájmové kurzy - Podnikání a 
management 

 
 Typ vzdělávací akce: Kurz 

 
 Cíle vzd připravit zájemce na nástrahy 

proj o veškeré 
nále  v průběhu projektu brát zřetel, jako je 
plánování cash flow, průběžná administrativní kontrola, řízení změn 
v projek del publicity nebo dohled nad plněním 

itorovacích indikátorů. Seminář je koncipován jako jednodenní a 
a něj navázat jednodenním školením měkkých dovedností 

ělávací akce: Cílem je 
ekt vého řízení dotačních projektů. Dále přiblížit 
žitosti, na které je potřeba

tu, zajištění pravi
mon
lze n
potřebných k efektivnímu řízení projektů (metody týmové spolupráce 
a komunikace, osobnost projektového manažera) 

 
 Obsah: Absolventi se budou orientovat v pravidlech p

dotačního projektu – dle platných příruček, zákonných pož
metodických pokynů. Dále budou schopni řídit věcné aktivity

ro řízení 
adavků a 

 
projektu, administrativní i finanční náležitosti. Absolvent bude 

 zpráv i žádostí o platbu 
atele dotace. Dále získá 

schopnost předpokládat rizika a včas navrhnout variantní řešení 
 

připraven na zpracování monitorovacích
nebo na kontroly ze strany poskytov

 Cílová skupina: Všem, kteří získali dotace z nových výzev nebo 
plánují o dotace žádat 

 
 Termín: od podzimu 2015 

 
 Místo konání:  Brno 
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DRING Consulting s.r.o.  
Olomoucká 80, 618 00 Brno 
dringbrno@dringbrno.cz  
www.dringbrno.cz 

  
 

Evropské fondy po roce 2014  
 

 Oblast zaměření: Administrativa, personalistika a finance 
 

 Typ vzdělávací akce: Seminář 
 

 Cíle vzdělávací akce: Seminář je rozdělen na dva bloky, dopolední 

 

blok je zaměřen na Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), ze 
kterých budou financovány nové operační programy a odpolední blok 
doplní možnosti čerpání z tzv. komunitárních programů EU 

 

inanční podpory z 
operačních programů 

Obsah:  
o Kontext programového období 2014-2020 
o Operační programy - OP Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP 
Zaměstnanost a Integrovaný regionální operační program.  

o Očekávané změny v administraci čerpání f

o Komunitární programy pro období 2014 – 2020, Erasmus+ 
a další fondy 

 
 

 

Cílová skupina: Seminář je určen především pro pracovníky veřejné 
správy a samosprávy, pracovníky ve vzdělávací a akademické sféře, 
pracovníky neziskových organizací, pracovníky profesních asociací a 
svazů, představitele MAS a podnikatele 

 ermín: 11. 3., 20. 5., 16. 9. 2015 a dle domluvy, rozsah 6 hodin 
 

T

Místo konání:  Brno  
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DRING Consulting s.r.o.  
Olomoucká 80, 618 00 Brno 
dringbrno@dringbrno.cz  
www.dringbrno.cz 

  
 

Projektové řízení v praxi  
 

 Oblast zaměření: Osobní rozvoj a zájmové kurzy - Podnikání a 
management 

 
 Typ vzdělávací akce: Kurz 

 
 

ti) a soft 
skills (měkké dovednosti) nezbytné pro efektivní řízení projektů a to 

ákladě mezinárodních standardů IPMA. Kurz lze realizovat 
ve d ástí - hard skills 
a so k

 

Cíle vzdělávací akce: Cílem kurzu je připravit účastníky na nástrahy, 
které se objevují ve všech fázích projektového řízení. Úspěšní 
absolventi si osvojí techniky hard skills (tvrdé dovednos

vše na z
voudenní i třídenní variantě a je složen ze dvou č
ft s ills projektového managementu 

 Obsah: V  
proj , 
rizik  
efek

očínaje přípravou přes realizaci až po úspěšné ukončení a 

 části zaměřené na hard skills se účastníci dozvědí, co je to
ekt jak jej správně naplánovat a následně řídit, jak předcházet 

či jak se s nimi vypořáům dat. Účastníci kurzu si osvojí metody 
tivního projektového řízení a to ve všech fázích projektu, 

p
monitoring. V druhé části si účastníci osvojí metody efektivního řízení 
projektového týmu, činnosti, povinnosti a nezbytné vlastnosti 
projektového manažera, tedy tzv. soft skills 
 

 Cílová skupina: Projektoví nebo produktoví manažeři, vedoucí 
ed 

sebou projekt jako výzvu 
 

pracovníci, osoby projektového týmu, jednotlivci, kteří mají př

 Termín: Dle domluvy pro roky 2015/2016 
 

 Místo konání:  Brno nebo v prostorách Vaší firmy 
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Fakta s.r.o.  
Dolní 165/1, 591 01  Žďár nad Sázavou 

.cz
obil: 604230437, 605285937 

  

ání 
r

ku

fakta@fakta.cz, www.fakta
tel.: 566620520, m

 

Celostátní vzdělávací setk
o gánů sociálně-právní ochrany a 

rátorů  
 

 Oblast zaměření: Sociální oblast, zaměřeno zejména na sociálně-

 
právní ochranu dětí 

 
 

Typ vzdělávací akce: Dvoudenní seminář 

 Cíle vzdělávací akce: Cílem vzdělávacího programu je rozvíjet a 
osvojit si nové vědomosti a dovednosti a praktické optimální postupy 
pro práci s klientem 

 
 Obsah: Obsah konkrétního semináře je tvořen aktuálně z 

následujících oblastí: 
Platné právní předpisy – jejich výklad, aplikace a uplatnění v praxi 
včetně kazuistiky 
Spolupráce s ostatními institucemi 
Práce s dětmi a rodinou. Sociologická a psychologická problematika 
Práce s klientem 
Interakční cvičení – forma rozvoje sociálních dovedností 
Sociálně patologické a negativní jevy a vybrané psychické a 

ehaviorální poruchy b
 

 
pělé, terénní pracovníci a další 

Cílová skupina: pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dítěte, 
kurátoři pro mládež a dos

 
 Termín: jaro 2015 a podzim 2015 – opakovaně každé jaro a podzim 

 
 Místo konání:  P r a h a  
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Fakta s.r.o.  
Dolní 165/1, 591 01  Žďár nad Sázavou 
fakta@fakta.cz, www.fakta.cz
tel.: 566620520, mobil: 604230437, 605285937 

 
  

Správní řízení  
 

 Oblast zaměření: Školská legislativa 
 

 Typ vzdělávací akce: Jednodenní seminář 
 

 Cíle vzdělávací akce: Vzdělávací program si klade za cíl poskytnout 
ředitelům škol aktuální informace, vědomosti a zkušenosti z oblasti 
rozhodování ředitele ve správním řízení 

 
 Obsah:  

ěh řízení před správním orgánem 1. stupně 
(protokol, spis – jeho náležitosti, podklady řízení) 

odvolání 

yby za dobu účinnosti nového 

Právní úprava správního řízení ve školství   
rozhodnutí vydávána řediteli škol a školských zařízení 
účastníci řízení a zastupování, postup před zahájením řízení 
zahájení řízení, průb

právní úprava oznamování doručování 
náležitosti rozhodnutí, 
propojení obecné úpravy nového správního řádu s dalšími právními 
předpisy 
dosavadní poznatky, nejčastější ch
správního řádu  
 
Cílová skupina: Řídící pracovníci škol a školských zaříz ení a další 

 
zájemci z řad pedagogických pracovníků 

 ermín: Seminář realizujeme v termínu říjen – leden 2015/2016  
 

T

Místo konání:  Praha, Brno, Ostrava   

http://www.fakta.cz/
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Fakta s.r.o.   
Dolní 165/1, 591 01  Žďár nad Sázavou 
fakta@fakta.cz, www.fakta.cz
tel.: 566620520, mobil: 604230437, 605285937 

  

ávní ochrana dětí a 
p ě-právní 

 

 

Mezinárodněpr
s olupráce orgánů sociáln
ochrany dětí při jejím výkonu  

 Oblast zaměření: Sociální oblast 
 

  Typ vzdělávací akce: dvoudenní seminář
 

 Cíle vzdělávací akce: Cílem vzdělávacího programu je rozvíjet a 
mální postupy 

 

osvojit si nové vědomosti a dovednosti a praktické opti
pro práci s klientem 

 
ách Úřadu pro 

českých státních občanů z rodin v cizině. 
věření dětí do péče (pěstounské, ústavní, jiné osoby) do jiného 

ovodu a role jednotlivých 
orgánů v tomto procesu. 

 
obou systémů evidence dětí a žadatelů. 

 osvojení do zahraničí. 
alších agend Úřadu při řešení 

rodičovských konfliktů. 
Přeshraniční vymáhání výživného – principy právní úpravy,  

  procedura.  
 

Obsah:  
Všeobecné informace o jednotlivých agend
mezinárodněprávní ochranu dětí. 
Kolizní opatrovnictví v případech s mezinárodním prvkem, zjišťování 
názoru dítěte. 
Mezinárodní únosy dětí – návratové řízení, mediační aktivity, 
spolupráce s dalšími odborníky. 
Odebírání dětí – 
S
státu.  
Tzv. repatriace – děti cizinci bez dopr

Mezinárodní osvojení českých dětí do ciziny a opačně, porovnání

Úloha psychologa při zprostředkování
Zapojení oddělené psychologů do d

http://www.fakta.cz/
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mi 

 
 
 
 
 
 

Kurs bude k jednotlivým tematickým bodům doplněn kazuistika
(případovými studiemi) a praktickými cvičeními. 
 

 Cílová skupina: sociální pracovníci orgánů sociálně právní ochra
dítěte, sociální kurátoři pro dospělé a mládež, instituce 
sociální patologií 

ny 
zabývající se 

 
 Termín: 19. 3. – 20. 3 2015 Seminář realizujeme každé jaro 

 
 Místo konání:  Svratka, hotel Mánes, Čs. armády 303, okr. Žďár nad  

       Sázavou  
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Fakta s.r.o.  
Dolní 165/1, 591 01  Žďár nad Sázavou 
fakta@fakta.cz, www.fakta.cz
tel.: 566620520, mobil: 604230437, 605285937

  
 

Zá
školství  

koník práce a jeho specifika ve 

 
 iva Oblast zaměření: Školská legislat

 
 Typ vzdělávací akce: Jednodenní seminář 

 
 Cíle vzdělávací akce: Cílem vzdělávacího programu je předat 
ředitelům škol aktuální informace, vědomosti a zkušenosti z oblasti 
pracovněprávních vztahů 

 
 Obsah:  

o přehled aktuálních právních předpisů v oblasti pracovního 
práva 

o pracovnělékařské služby – právní úprava, lékařské 
prohlídky, úhrada lékařských prohlídek 

o pracovní poměr: pracovní smlouva – co musí obsahovat 
pracovní smlouva, pracovní poměr na dobu určitou, 
zkušební doba; jmenování – kdo je jmenován, odvolání 
z vedoucího pracovního místa, postup po odvolání, úprava 
jmenování a odvolání ředitele školy; změny a skončení 
pracovního poměru 

o změny v odborné kvalifikaci pedagogických pracovníků od 1. 
1. 2015 

o dohody o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – 
rozdíly, podmínky uzavření 

o pracovní doba – rozvržení pracovní doby, změny rozvržení, 
evidence, přestávky v práci, zvláštní úprava pracovní doby u 
pedagogických pracovníků 

o zvyšování a prohlubování kvalifikace – rozdíly, kdy a v jakém 
rozsahu přísluší volno a náhrada platu 

o úprava dovolené  
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 Cílová skupina: Řídící pracovníci škol a školských zařízení a d

zájemci z řad 
 

alší 
pedagogických pracovníků 

 Termín: Aktuální termíny jsou uveřejněny na webových stránkách  
 

 Místo konání:  Praha, Brno, Ostrava  
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Fakta s.r.o.  
Dolní 165/1, 591 01  Žďár nad Sázavou 
fakta@fakta.cz, www.fakta.cz
tel.: 566620520, mobil: 604230437, 605285937 

  
 

Celostátní vzdělávací setkání 
or  ochrany a gánů sociálně právní
kurátorů 
 

 
 

Oblast zaměření: Sociální oblast 

 Typ vzdělávací akce: Dvoudenní seminář 
 

 Cíle vzdělávací akce: Cílem vzdělávacího programu je rozvíjet a 
osvojit si nové vědomosti a dovednosti a praktické optimální postupy 
pro práci s klientem 

 

 Obsah:  
Nelátkové závislosti napříč věkovými a sociálními vrstvami: závislosti – 
definice, rozdíly mezi jednotlivými typy, ohrožená osoba, faktory, které 
zvyšují riziko závislosti, možnosti a limity pomáhajících profesí v uvedené 
problematice, zkušenosti a příklady praxe 
Zadlužení současné populace a role sociálního pracovníka:  
problematika exekucí, insolvence a jak z toho ven, příklady dobré praxe, jak 
pracovat se zadluženým klientem  
Co všechno chcete vědět o prostituci: prostituce jako individuální chování a 
sociální jev, typologie, prostituční scéna v ČR a její proměny, jak se v ní 
pohybovat, prohlídka mob. ambulance, legislativní pokusy v Česku a 
zahraničí  
 

 Cílová skupina: Sociální pracovníci orgánů sociálně právní ochrany 
dítěte, sociální kurátoři pro dospělé a mládež, instituce zabývající se 
sociální patologií, koordinátoři péče o společensky nepřizpůsobivé 
občany 

 

 Termín: 16. 4. – 17. 4. 2015  
 

 Místo konání:  ZUBŘÍ u Nového Města na Moravě 
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 s.r.o.  

opegroup.cz 

HOPE GROUP
Palackého 10, 612 00 Brno  
info@jazykovyservis.cz, www.h
tel.: 549 210 395 

  
 

Jazykový kurz – angličtina 
začátečníci A1  
 

 Oblast zaměření: Jazykové vzdělávání 
 

 Typ vzdělávací akce: Jazykový kurz 
 

 Cíle vzdělávací akce: Zdokonalení angličtiny a získat znalosti 

 
v angličtině v postupu na stupeň A2 

 Obsah: Získání znalostí angličtiny na úrovni A1  
 

 Cílová skupina: veřejnost 
 

 
 

Termín: 7.9.2015 – 31.1.2016 

  00 Brno Místo konání:  Palackého třída 10, 612

http://www.fakta.cz/
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átečníci  

HOPE GROUP s.r.o.  
Palackého 10, 612 00 Brno  
info@jazykovyservis.cz, www.hopegroup.cz 
tel.: 549 210 395 

  
 

Jazykový kurz – falešní zač
 

 Oblast zaměření: Jazykové vzdělávání 
 

 Typ vzdělávací akce: Jazykový kurz 
 

 Cíle vzdělávací akce: Rozšíření znalostí angličtiny 
 

 Obsah: Prohloubení znalosti angličtiny  
 

 Cílová skupina: veřejnost 
 

 Termín: 7.9.2015 – 31.1.2016 
 

 Místo konání:  Palackého třída 10, 612 00 Brno 

mailto:info@jazykovyservis.cz
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HOPE GROUP s.r.o.  
Palackého 10, 612 00 Brno  
info@jazykovyservis.cz, www.hopegroup.cz 
tel.: 549 210 395 

  
 

Jazykový kurz – angličtina mírně 
pokročilí B1  

 Oblast zaměření: Jazykové vzdělávání 
 

 Typ vzdělávací akce: Jazykový kurz 
 

 Cíle vzdělávací akce: Zdokonalení angličtiny a získat znalosti 
 angličtině v postupu na stupeň B2 

 
v

 Obsah: Získání znalostí angličtiny na úrovni B1  
 

 Cílová skupina: veřejnost 
 

 Termín: 7.9.2015 – 31.1.2016 
 

 Místo konání:  Palackého třída 10, 612 00 Brno 

mailto:info@jazykovyservis.cz


 

  41 

níci 

       HOPE GROUP s.r.o.  
Palackého 10, 612 00 Brno  
info@jazykovyservis.cz, www.hopegroup.cz 
tel.: 549 210 395 

  
 

Jazykový kurz – němčina začáteč
A1  
 

 Oblast zaměření: Jazykové vzdělávání 
 

 Typ vzdělávací akce: Jazykový kurz 
 

 Cíle vzdělávací akce: Zdokonalení němčiny a získat znalosti 
v němčině v postupu na stupeň A2 

 
 Obsah: Získání znalostí němčiny na úrovni A1  

 
 Cílová skupina: veřejnost 

 
 Termín: 7.9.2015 – 31.1.2016 

 
 Místo konání:  Palackého třída 10, 612 00 Brno 

mailto:info@jazykovyservis.cz
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očilí B1  

       HOPE GROUP s.r.o.  
Palackého 10, 612 00 Brno  
info@jazykovyservis.cz, www.hopegroup.cz 
tel.: 549 210 395 

  
 

Jazykový kurz – němčina mírně 
pokr
 

 Oblast zaměření: Jazykové vzdělávání 
 

 Typ vzdělávací akce: Jazykový kurz 
 

 Cíle vzdělávací akce: Zdokonalení němčiny a získat znalosti 
v němčiny v postupu na stupeň B2 

 
 Obsah: Získání znalostí němčiny na úrovni B1  

 
 Cílová skupina: veřejnost 

 
 Termín: 7.9.2015 – 31.1.2016 

 
 Místo konání:  Palackého třída 10, 612 00 Brno 

mailto:info@jazykovyservis.cz
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775 860 555  

ace  
 

ICT Pro s.r.o.  
Úzká 488/8, 602 00 Brno 
info@ictpro.cz, www.ictpro.cz 
tel.: 517 546 191, 

  
 

Telefonická interaktivní komunik

 Oblast zaměření: Měkké dovednosti - Komunikace 
 

 Typ vzdělávací akce: Prezenční kurz 
 

 Cíle vzdělávací akce: Kurz má cíl posílit komunikační schopnosti 
účastníků a vštípit jim základy rétoriky potřebné k efektivní 

je aktivně naslouchat, účinně 
argumentovat, úspěšně zpracovávat námitky a tím vším jim v praxi 

ikace 
 

telefonické komunikaci. Kurz má rovněž účastníkům ukázat „jak na 
trému při telefonování“ a naučit 

pomoci dosáhnout profesionální úrovně komun

 Obsah:  
o Komunikace 

 Verbální a neverbální 

ň 
 Postoj v komunikaci 

o Rétorika zaměřená na telekomunikaci 
 Řeč těla (úsměv, správné dýchání) 
 Hlasová průprava, slovní zásoba 
 Zvládání stresu a trémy při mluveném projevu 

o Typologie osobnosti 
 Využití odlišností v komunikaci 

o Naslouchání, sdělování 
 Zásady sdělování 
 Aktivní naslouchání 
 Komunikační zlozvyky 
 Účel, zachycení důležitých informací 
 Cvičení 

 
 

 Pojetí a smysl 

 Prostředky a způsoby 
 Racionální a emocionální úrove
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 Význam a využití 

 Jejich využití v emočně vypjatých situacích 

 Specifika telefonické komunikace 

o Shrnutí, závěr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Asertivita 

 Asertivní techniky 

 Praktická aplikace 
o Telefonická komunikace 

 Komunikační nástroje 
 Druhy telefonátů 
 Průběh telefonického hovoru 
 Problémové typy klientů 
 Jednání s nimi 
 Zvládání námitek 

o Praktický nácvik telefonního hovoru 

 Cílo  určen operátorům a všem pracovníkům, kteří 
jsou v telef ic  se zákazníky (včetně interních 
zaměstnanc istotu při telefonování 

 

vá skupina: Kurz je
on kém kontaktu
ů) a kteří chtějí získat sebej

 Termín: Dle á trem a klienty po 
celý rok 201  

 

vz jemné dohody mezi školicím cen
5 a 2016 

 Místo konán te cká školení -  
       dle vzájemné h

í: vřené kurzy - Brno a Praha, ZákazniO
 do ody mezi školicím centrem a klienty
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 ICT Pro s.r.o.  
Úzká 488/8, 602 00 Brno 
info@ictpro.cz, ww.ictpro.cz 
tel.: +420 517 91, +420 775 860 555  

  
 

Lektorské dovednosti  
 

 w
 546 1

 Oblast zamě í:  - Vzdělávání interních lektorů 
 

řen  Měkké dovednosti

 Typ vzdě
 

láva akcí ce: Prezenční kurz 

 Cíle vzděl c mí s klíčovými 
kompetence  le raktivních cvičení si upevní nejen 
své prezenta í dovednosti, ale také 
si sami připr í povědomí o 
typech lekto i ků a možnost využití typologických 
odli s říjemné a emočně 
vypj  s

 

áva í akce: Účastníci se sezná
mi ktora. Formou inte
ční, přesvědčovací a argumentačn
aví návrh koncepce vzdělávací akce. Získaj
rů  typech účastní

šno tí v p x jak zvládat nep
hu vzdělávací akce 

ra i. Dále se dozví se, 
até ituace v průbě

 Obsah:  
o Lektor 

 Image 
 Klíčové kompetence 

pce vzdělávací akce 
 Analýza vzdělávacích potřeb 

 Metody a formy  
 Pomůcky a didaktika 
 Vyhodnocení 

o Pokročilé lektorské kompetence 
 Typologie osobnosti obecně 
 Typy lektorů 
 Typy účastníků 
 Práce s problémovým účastníkem 
 Budování klimatu 

 Prezentační dovednosti  
 Cvičení 

o Příprava konce

 Vzdělávací cíl, záměr 
 Analýza skupiny 

o Realizace a evaluace vzdělávací akce 
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 Zvládání konfliktních situací 

 Cvičení 

o Shrnutí, závěr 

 
 

 
 Aktivizace zájmu 
 Práce se skupinou 

 Odlišné komunikační techniky 

o Zpětná vazba 
o Praktický nácvik 

 
 

 

Cílová skupina: Kurz je určen všem, kteří chtějí efektivněji předávat 
své znalosti a vědomosti okolí 

 

 

Termín: Dle vzájemné dohody mezi školicím centrem a klienty po 
celý rok 2015 a 2016 

 Místo konání: Otevřené kurzy - Brno a Praha, Zákaznická školení - 
mné dohody mezi školicím centrem a klienty dle vzáje
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ICT Pro s.r.o.  
Úzká 488/8, 602 00 Brno 
info@ictpro.cz, www.ictpro.cz 
tel.: +420 517 546 191, +420 775 860 555  

 
 

Rozvoj p h dovedností  
 

 

rezentačníc

 Oblast zamě í: ednosti 
 

řen  Měkké dovednosti - Prezentační dov

 Typ vzdě enční kurz 
 

lávací akce: Prez

 Cíle vzdě urz rozvoj prezentačních dovedností je určen 

ace při projevu. V rámci školení si 
účastníci osvojí práci s jazykovými prostředky zvyšujícími efekt 

vlastním praktickým nácvikem, doplněným 
zpětnou vazbou 

 

lávací akce: K
k interaktivnímu prohloubení prezentačních dovedností, nácviku 
rétoriky a neverbální komunik

prezentace, zvládání obtížných situací při prezentacích. Získané 
poznatky si umocní 

 
o Prezentace 

 Cíle prezentace 
 Charakteristika posluchačů 
 Základy typologie posluchačů 
 Druhy prezentací 

o Řeč a technika mluveného projevu 
 Základy rétoriky 
 Rétorická cvičení 
 Dýchání a práce s hlasem 
 Mluvní tempo, intonace, frázování 

o Neverbální projev 
 Rychlý průvodce řečí těla 
 Image mluvčího 

o Jazykové prostředky 
 Pro navázání kontaktu 
 Pro udržení pozornosti 
 Pro zvýšení účinnosti projevu 
 Otázky 
 Ustálené fráze 

Obsah:  
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o Audiovizuální pomůcky 

 Využití 
 

 Úskalí 

Dotazy a námitky 
 Krizové okamžiky 
 Různorodost skupiny 

aděnost a nezájem 
hač 

o Prak k
o Shrn í,

 

 
 

 Zlozvyky, výplňová slova 
 

 Formy 

 Efektivní kombinace
 Výhody 

o Přednes 
 Formy 
 Pravidla prezentace 
 Nejčastější chyby 
 Vlastní krátký přednes – improvizace 
 Práce s trémou 

o Nestandardní situace 
 

 Rozl
 Konfliktní posluc

tic ý nácvik, zpětná vazba 
ut  závěr 

 Cílo s se svým projevem snaží 
srozumiteln ovat své posluchače 

 

vá kupina: Kurz je určen všem, kteří 
ě f  přesvědč in ormovat či účelně

 Termín: Dle á m centrem a klienty po 
celý rok 201  

 

 vz jemné dohody mezi školicí
5 a 2016 

 Místo konán O ha, Zákaznická školení - 
dle  centrem a klienty 

 

í: tevřené kurzy - Brno a Pra
vzájemné dohody mezi školicím
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ICT Pro s.r.o.  
Úzká 488/8, 602 00 Brno 
info@ictpro.cz, www.ictpro.cz 
tel.: +420 517 546 191, +420 775 860 555  

 
 

Time Ma a
 

 

n gement  

 Obla ě í:  dovednosti - Rozvoj osobnosti 
 

st zam řen  Měkké

 Typ vzděláva a
 

c kce: Prezenční kurz í 

 Cíle vzd V dnešním hektickém světě je řízení času 
nez nou d osobním životě a to jak pro 
úspěšnost p dem na stanovené priority, ale 
také pro živo í st proti stresu. Naučte se s námi 
rozvrhnout pl  kontrolu nad 
vlastním „zloději času“ 

 

ělávací a
byt

kce: 
ovedností v pracovním i 
ři plnění svých cílů s ohle
tn rovnováhu a odolno

si nění úkolů a stanovit priority, získat
čas  em a vyzrát nad tzv. 

 Obsah:  
o Čas s

P
T

í rovnováhy 
Organizace času 

 Elektronické prostředky 
 Paretovo pravidlo 

í vlastního checklistu 
o Zloději času 

 Vnější 

 Výmluvy 
 Perfekcionismus 
 Kooperace 

 

 a o obní priority 
 rincip času 
 est 
 Rozvržení času 
 Stanoven

o 
 Plánování 
 Kontrola 

 Metoda S.O.R.U.Z. 
 Vytvořen

 Asertivní postoj  
 Sebekázeň 
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 Levá a pravá mozková hemisféra 

 Odmítnutí 

 Zvládání stresu  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

o Cíle a priority 

 Správné nastavení priorit 

 Delegování 
 Nastavení cílů 

 Praktický trénink 
o Závěrečný test 
o Shrnutí, závěr 

 
 Cílová skupina: Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit lépe 

nastavit osobní priority, rozvrhnout čas a zmírnit vnitřní stres 
v souvislosti s neefektivním dosahováním cílů 

 
 Termín: Dle vzájemné dohody mezi školicím centrem a klienty po 

celý
 

 rok 2015 a 2016 

 Místo konání: - 
dle vzájem entre 

Otevřené kurzy - Brno a Praha, Zákaznická školení 
né dohody mezi školicím c
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       Jazyková škola Savia 
Körnerova 7, 602 00 Brno 
www.savia.cz 
tel.: 545 212 567, 724 873 686  

 
 

Soft Skills v angličtině  
 

 Oblast zam e
 

ěř ní: Jazykové 

 Typ vzdělá cí
 

va  akce: Kurz 

 Cíle vzdě a rz prezentačních dovedností 
v an prezentačním dovednostem v mluveném i 
píse é nference, přednášky, články do odborných 
časopisů, abstrakty, formální korespondence, grantové žádosti) 

 

láv cí akce: Intenzivní ku
gličtině Vás naučí 
mn m projevu (ko

 
možno absolvovat od 

konferencích v ČR a zahraničí. Kurz je možné 

 

Obsah: Odborná angličtina (i akademická angličtina na vědecké 
úrovni) podle specializace účastníků. Kurz je 
úrovně znalosti angličtiny B1. Individuální nebo skupinová výuka. 
Kurz veden v anglickém jazyce. Vysokoškolsky vzdělaní lektoři, 
aktivně prezentující na 
absolvovat i v době letních prázdnin. Kurz je vždy přizpůsoben úrovni 
angličtiny 

 Cílová skupina: Otevřený kurz pro širokou veřejnost, firemní výuka 
 

 Termín: Stále po celý rok 2015 a 2016 
 

 Místo konání: Otevřený kurz- sídlo jazykové školy; firemní výuka- 
sídlo jazykové školy, prostory zadavatele 
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m.cz, www.juniorteam.cz

 

ů a trenérů 
v oblasti Smart Administration – 
Procesy a procesní řízení ve Smart 
Administration  

Juniorteam CZ  
Palackého 10, 612 00 Brno
info@juniortea

 
 

 

Podpora KAPacity lektor

 
 

 
Oblast zaměření: Personální řízení 

 Typ vzdělávací akce: Vzdělávací program 
 

 Cíle vzdělávací akce: Získání znalostí z oblasti Smart administration 
 

 Obsah: Procesní analýzy a procesní a projektové řízení v efektivní 
veřejné správě 
 

 
 

Cílová skupina: Lektoři dalšího vzdělávání 

 Termín: Dle zájmu po celý rok 2015-2016 
 

 Místo konání:  Brno 
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Juniorteam CZ  
Palackého 10, 612 00 Brno  
info@juniorteam.cz, www.juniorteam.cz

  
 

 

Podpora KAPacity lektorů a trenérů 
v oblasti Smart Administration – 
Personalistika a personální řízení ve
veřejné správě  
 

 Oblast zaměření: Personální řízení 
 

 Typ vzdělávací akce: Vzdělávací program 
 

 Cíle vzdělávací akce: Získání znalostí z oblasti Smart administration 
 

 Obsah: Personalistika a personální řízení v oblasti efektivní veřejné 
správy 
 

 Cílová skupina: Lektoři dalšího vzdělávání 
 

 Termín: Dle zájmu po celý rok 2015-2016 
 

 Místo konání:  Brno 

mailto:info@juniorteam.cz
http://www.juniorteam.cz/
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LEPORELO  

 

V aleji 372/91, 620 00 Brno  
info@leporelo.org, www.leporelo.org 
 

 
 

Kurz asertivního chování  
 

 Oblast zaměření: Psychologie, pedagogika 
 

 Typ vzdělávací akce: Kurz/workshop 
 

 Cíle vzdělávací akce: Absolvent kurzu si osvojí základní techniky 
asertivního chování, které bude schopný použít v každodenním 

t na kritiku či slovní agresi, naučí 
se prosazovat své požadavky nebo přijímat a dávat pochvaly 

 

životě. Bude umět říkat ne, reagova

 Obsah:  Teoretické zakotvení pojmu a představení technik, 

agresivitou a pasivitou. Nácvik jednotlivých situací ve větších i 
používaných při nácviku asertivního.  Rozdíl mezi asertivitou, 

menších skupinkách 
 

 ílová skupina: Veřejnost. Kurz je určen všem, kteří si chtějí osvojit 
et si základní techniky 

v praktickém použití 
 

C
základy asertivního chování a vyzkouš

 Termín: Dle zájmu po celý rok 2015-2016 
 

 cova 42, Brno 602 00 Místo konání:  Kouni
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LEPORELO  
V aleji 372/91, 620 00 Brno  
info@leporelo.org, www.leporelo.org 

 
  

 

Poznej sám sebe! 
  

 Oblast zaměření: Psychologie, pedagogika 
 

 Typ vzdělávací akce: Kurz/workshop 
 

 Cíle vzdělávací akce: Absolvent kurzu bude mít hlubší kontakt se 
sebou samým, bude se lépe orientovat ve svých osobnostních 
charakteristikách 

 
 Obsah:  Sebezkušenostní techniky vedoucí k hlubšímu poznání 

ě. 
 

vlastních intrapsychických procesů a stavů. Sdílení ve skupin
Facilitace procesu sebepoznání skupinou a vedoucím skupiny
 

 
ti, a podpořit tak svůj seberozvoj 

 

Cílová skupina: Všichni, kteří chtějí zjistit něco více o sobě samých 
formou sebezkušenos

 Termín: Dle zájmu po celý rok 2015-2016 
 

 cova 42, Brno 602 00 Místo konání:  Kouni
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LEPORELO  
V aleji 372/91, 620 00 Brno  
info@leporelo.org, www.leporelo.org 

 
  

 

Sebeprezentace a rétorika 
  

 Oblast zaměření: Osobní rozvoj, měkké dovednosti 
 

 Typ vzdělávací akce: Kurz/workshop 
 

 Cíle vzdělávací akce: Absolvent kurzu bude schopen identifikovat 
účel a cíl prezentace, logicky strukturovat prezentaci a připravit si 
vhodné audiovizuální pomůcky, a to vzhledem k potřebám 
posluchačů, svým vlastním schopnostem a časovým, či prostorovým 

 své 
totou 
ky a 

rofesionálně zvládat vystupování na veřejnosti 
 

možnostem. Dále bude absolvent kurzu připraven udržovat
posluchače aktivní a dokáže reagovat na jejich otázky s větší jis
a přesvědčivostí. Zároveň bude schopen lépe psychic
p

 
dovednostech. Příprava prezentace a faktory ovlivňující kvalitní 

ntace. Informace o tom, 
co o člověku vypovídá jeho držení těla, pohyb v prostoru, gestikulace, 

covat na svém projevu. 
Praktické vyzkoušení si, jak zajímavě prezentovat sami sebe na 
základě svých pracovních zkušeností, kompetencí, kvalit a zájmů. 
Vyzkoušení si, jak zaujmout posluchače a bez přípravy promluvit na 
libovolné téma. 

Kurz se sestává z informační přednášky a praktického tréninku 
prezentačních dovedností se zpětnou vazbou. 

Každý účastník obdrží kompletní informační materiály k přednášce. 

 
 
 

Obsah:  Základní trénink v sebeprezentačních a řečnických 

provedení. Správná struktura a forma preze

práce s hlasem a oční kontakt. Rady, jak pra
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 Cílová skupina: Všichni, kteří potřebují zlepšit s
komunikační dovednosti, aby dokázali efektivn

vé prezentační a 
ě vystupovat na 

veřejnosti 
 

 Termín: Dle zájmu po celý rok 2015-2016 
 

 Místo konání:  Kounicova 42, Brno 602 00 
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LEPORELO  
V aleji 372/91, 620 00 Brno  
info@leporelo.org, www.leporelo.org 

 
  

 

Time management  
  

 Oblast zaměření: Osobní rozvoj, měkké dovednosti 
 

 Typ vzdělávací akce: Kurz/workshop 
 

 Cíle vzdělávací akce: Absolvent kurzu bude schopen správně si 
stanovit priority, efektivně plánovat v různém časovém horizontu, 
chápat delegování jako nástroj rozvoje vlastního týmu i snížení svého 
časového zatížení 

 
 Obsah:  Poznání priorit během pracovní činnosti, Analýza pracovních 

úkolů, Struktura jednotlivých a dílčích cílů – její promítnutí do 
časového rozvržení činností, Výhody, které vám dobré časové 
uspořádání přinese, Harmonogram priorit během dne, Analýza 
časových ztrát, Rozpoznání ztrátových faktorů a následná práce 
s nimi, Pracovní nasazení, tempo a koncentrace, Technika 
pomodoro 
 

 Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci, pracovníci v sociální sféře, 
pracovníci v týmu, Manažerům všech řídicích úrovní. Všem těm, kteří 
potřebují efektivně plánovat a využívat svůj čas a rozvíjet svůj tým, 
ale také odborným pracovníkům, obchodníkům a všem, kteří chtějí 
svůj čas využívat skutečně efektivně 

 
 Termín: Dle zájmu po celý rok 2015-2016 

 
 Místo konání:  Kounicova 42, Brno 602 00 
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LEPORELO  
V aleji 372/91, 620 00 Brno  
info@leporelo.org, www.leporelo.org 

 
  

 

Zvládání stresu a duševní hygiena  
  

 Oblast zaměření: Osobní rozvoj, měkké dovednosti 
 

 Typ vzdělávací akce: Kurz/workshop 
 

 Cíle vzdělávací akce: Absolvent kurzu bude schopen správně si 
stanovit priority, efektivně plánovat v různém časovém horizontu, 
chápat delegování jako nástroj rozvoje vlastního týmu i snížení svého 
časového zatížení 

 
 Obsah:  Poznání priorit během pracovní činnosti, Analýza pracovních 

úkolů, Struktura jednotlivých a dílčích cílů – její promítnutí do 
časového rozvržení činností, Výhody, které vám dobré časové 
uspořádání přinese, Harmonogram priorit během dne, Analýza 
časových ztrát, Rozpoznání ztrátových faktorů a následná práce 
s nimi, Pracovní nasazení, tempo a koncentrace, Technika 
pomodoro 
 

 Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci, pracovníci v sociální sféře, 
pracovníci v týmu, Manažerům všech řídicích úrovní. Všem těm, kteří 
potřebují efektivně plánovat a využívat svůj čas a rozvíjet svůj tým, 
ale také odborným pracovníkům, obchodníkům a všem, kteří chtějí 
svůj čas využívat skutečně efektivně 

 
 Termín: Dle zájmu po celý rok 2015-2016 

 
 Místo konání:  Kounicova 42, Brno 602 00 
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mob.: 603 954 854 

  

k 
ro pokročilé 

  

MB TRADEDEAL  
Křenová 65a, 602 00 Brno  
info@mbtrade.cz, www.mbtrade.cz 

 

Tvorba a programování www stráne
p

 Oblast zaměření: Počítačová gramotnost 
 

 Typ vzdělávací akce: Kurz 
 

 

ě orientované programování, co je 

oblasti 
 

 

Cíle vzdělávací akce: Cílem kurzu je naučit se práci s dynamickými 
stránkami. Seznámíte se s základy programovacího jazyka PHP, 
strukturované a objektov
framework, základy Nette framework s praktickým příkladem. Úvod 
do databází, návrh databáze a seznámení s MySQL či MariaDB. 
Poznámka: Zájemci o kurz mohou být absolutní začátečníci v 
programování, ovšem musí ovládat tvorbu WWW pomocí XHTML
a CSS 

 
amework, databáze 

Obsah:  Úvod do PHP a programování, server-side a client-side 
scripting, javascript, Nette fr
 

 Cílová skupina: široká veřejnost 
 

 
 

Termín: Dle zájmu po celý rok 2015-2016 

 Místo konání:  Dle zájmu 
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tnictví 

MB TRADEDEAL 
Křenová 65a, 602 00 Brno  
info@mbtrade.cz, www.mbtrade.cz 
mob.: 603 954 854 

 
  

Kurz vedení rodinných financí a 
rodinného úče
  

 Oblast zaměření: Počítačová gramotnost 
 

 Typ vzdělávací akce: Kurz 
 

 Cíle vzdělávací akce: Cílem kurzu je pomoci rodinám zorientovat se a 
udělat si přehled ve svých financích a jejich používání 

 
 Obsah:   

o základní informace o rodinném finančním hospodaření 

o šetření – úspora rodinných financí a řešení dluhů 

o jak se vyhnout finančním krizím v rodině 

o návod na analýza současného stavu 

o vytvoření rodinného rozpočtu 
 

 ílová skupina: široká veřejnost 
 

C

 Termín: Dle zájmu po celý rok 2015-2016 
 

 Místo konání:  Středisku volného času Hodonín, náměstí B. Martinů 
5, Hodonín,3. patro 
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MB TRADEDEAL  
Křenová 65a, 602 00 Brno  
info@mbtrade.cz, www.mbtrade.cz 
mob.: 603 954 854 

 
  

Zvyšování osobní efektivity 
  

 Oblast zaměření: Osobnostní rozvoj 
 

 Typ vzdělávací akce: Kurz 
 

 Cíle vzdělávací akce: Cílem kurzu je připravit a vybavit posluchače 
informacemi a znalostmi, které zvýší jejich občanskou gramotnost, 

 
tedy uplatnitelnost jak v osobním tak i v pracovním životě 

 Obsah:  Aktivity zařazené do tohoto kurzu jsou postaveny na 
 základech, jež jasně deklarují, že souběžným zvyšováním 

sociální komp
obč
změ ě k vyšší 
mot c lu a také k vyšší 
seb v jí jim úspěšně se 
ada v ta 

 

exaktních
etence a poskytování praktických informací z oblasti 

anské, ekonomické a informační gramotnosti dochází ke 
nám v postojích účastníků k jejich životní situaci, zvlášt
iva i účastníků ke změnám jejich životního sty
edů ěře při hledání zaměstnání a pomáha
pto at na podmínky pracovního mís

 Cílová skupina: široká veřejnost 
 

 Termín: Dle zájmu po celý rok 2015-2016 
 

 Místo konání:  Dle zájmu 
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MB TRADEDEAL  
Křenová 65a, 602 00 Brno  
info@mbtrade.cz, www.mbtrade.cz 
mob.: 603 954 854 

 
  

Obchodní, bankovní, účetní 
angličtina 

 Oblast zaměření: Jazykové 
 

 Typ vzdělávací akce: Kurz 
 

  všechny, 
kteří ovládají základní angličtinu aspoň na úrovni mírně pokročilí ale 

znalosti 

 

Cíle vzdělávací akce: Kurz je rozšířeným vzděláváním pro

nemají znalosti z obchodní angličtiny a potřebují tyto 
k výkonu své práce 

 Obsah:   

o základy obchodní a bankovní angličtiny 

o poštovní a účetní terminologie v AJ 

o tvorba faktur a platebních dokladů v AJ 

o přehled v bankovním styku v AJ … 
 

 Cílová skupina: široká veřejnost, firemní kurzy, individuální kurzy 
 

 Termín: Dle zájmu po celý rok 2015-2016 
 

 Místo konání:  Dle zájmu 
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e 

MB TRADEDEAL  
Křenová 65a, 602 00 Brno  
info@mbtrade.cz, www.mbtrade.cz 
mob.: 603 954 854 

 
  

Zpracování digitální fotografi
  

 Oblast zaměření: Počítačové kurzy 
 

 Typ vzdělávací akce: Kurz 
 

 Cíle vzdělávací akce: Máte doma digitální fotoaparát? Fotíte a fotky 
máte uloženy jen ve fotoaparátu nebo v počítači ? Pokud tomu tak 

 

je, pak přijďte k nám a my Vás naučíme jak zpracovat Vaše 
fotografie 

 
o úprava barevnosti, ostrosti, jasu, kontrastu 

říprava fotografie pro tisk 
VD 

 

Obsah:   

o p
o zpracování fotografií jako prezentace na D

 Cílo
 

vá skupina: široká veřejnost 

 Termín: Dle zájmu po celý rok 2015-2016 
 

 Místo konání:  Dle zájmu 
 
 



 

  65 

zdělávání  

     info@met

AT)  

METODICA,  
institut pro další v
Palackého 22, 612 0

odica.cz, www.metodica.cz 
0 Brno  

  
  
 

Počítačová podpora překladu (C
 

 Oblast zaměření: Použití softwaru pro překlad 
 

 Typ vzdělávací akce: Vzdělávací kurz 
 

 Cíle vzdělávací akce: Získání znalostí v oblasti CAT 
 

 
 zkvalitnění překladového procesu 

 

Obsah:  Kurz je zaměřen na používání software CAT jako nástroje pro 
zrychlení a

 Cílová skupina: Lektoři a překladatelé 
 

 Termín: 2016 
 

Dle zájmu po celý rok 2015-

 ísto konání:  Brno M
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METODICA,  
institut pro další vzdělávání  
Palackého 22, 612 00 Brno  

       info@metodica.cz, www.metodica.cz 
  
 

Úskalí odborného překladu  
 

 Oblast zaměření: Překladatelství 
 

 Typ vzdělávací akce: Vzdělávací kurz 
 

 Cíle vzdělávací akce: Kurz je zaměřen na problematiku překladu 
odborných textů, tj. textů z oblasti ekonomické, marketingové, 

 
administrativní a technické 

 bsah:  Porozumění odbornému textu předpokládá znalost a 
ekladatel nemůže a není 

zároveň ekonomem, právníkem, úředníkem a technikem, očekává 
 cizího jazyka na úrovni, 

která odpovídá textům, které píší příslušní odborníci 

O
zkušenosti v daném oboru. Přestože př

se od něj, že je schopen převést text z a do

 
 Cílová skupina: překladatelé 

 
 Termín: Dle zájmu po celý rok 2015-2016 

 
 Místo konání:  Brno 
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METODICA,  
institut pro další vzdělávání  
Palackého 22, 612 00 Brno  

       info@metodica.cz, www.metodica.cz 
  
 

Technické zázemí tlumočení 
 

 Oblast zaměření: Seznámení s prací tlumočníka 
 

 Typ vzdělávací akce: Vzdělávací kurz 
 

 Cíle vzdělávací akce:  Získání znalosti z ovládání tlumočnického 
zázemí 

 
 Obsah:  Kurz se zaměřuje na seznámení s prací v tlumočnické 

kými kabině, prací s mikrofonem, dynamikou hlasu a dalšími praktic
dovednostmi 
 

 
 

Cílová skupina: Tlumočníci 

 
 

Termín: Dle zájmu po celý rok 2015-2016 

 Místo konání:  Brno 
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Montessori Morava, o.p.s.  

Š  
 

Ječná 29a, 621 00 Brno 
www. montessori-brno.cz 
tel.: 732 859 257 

  
 

Montessori pedagogika pro M

 Oblast zaměření: Pedagogika 
 

 Typ vzdělávací akce: Seminář 
 

 Cíle vzdělávací akce: MŠMT akreditovaný prožitkový seminář, 

 
komplexní vhled do Montessori pedagogiky 

 Obsah: teoretická část (4 dny - 32 hodin) 
o vývojová období 
o organizace výukového dne v MŠ 
o principy Montessori pedagogiky 
o osobnost učitele 

praktická část (5 dnů - 40 hodin) 

o pomůcky praktického života 
o smyslové pomůcky 
o matematika 
o jazyk 
o poznávání světa 

závěrečná zkouška (1 den - 8 hodin) 

 Cílová skupina: Pedagogové MŠ a lektoři předškolního vzdělávání 
 

 Termín: Červenec (10dnů) nebo říjen- leden (5 víkendů) 
 

 Místo konání:  Montessori - vzdělávací rodinné centrum, Ječná 29a,  
        Brno
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Montessori Morava, o.p.s.  
Ječná 29a, 621 00 Brno 
www. montessori-brno.cz 
tel.: 732 859 257 

  
 

Montessori pedagogika I - přirozené 
vzdělávání  

 
 Oblast zaměření: Pedagogika 

 
 Typ vzdělávací akce: Seminář 

 
 Cíle vzdělávací akce: MŠMT akreditovaný prožitkový seminář, vhled 

a přístupy učitele/rodiče 
 

do Montessori pedagogiky se zaměřením n

 Obs  tah: eoretická část (4 dny - 32 hodin) 
o vývojová období 
o organizace výukového dne v MŠ 
o principy Montessori pedagogiky 
o osobnost učitele 

praktická část (5 dnů - 40 hodin) 
o pomůcky praktického života 
o smyslové pomůcky 
o matematika 
o jazyk 
o poznávání světa 

závěrečná zkouška (1 den - 8 hodin) 
 Cílová s školního vzdělávání 

 
kupina: Pedagogové MŠ a lektoři před

 Termín: Červenec (10dnů) nebo říjen- leden (5 víkendů) 
 

 Místo konání:  Montessori - vzdělávací rodinné centrum,
     Brno

 Ječná 29a,  
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Montessori Morava, o.p.s.  
Ječná 29a, 621 00 Brno 
www. montessori-brno.cz 
tel.: 732 859 257 

  
 

Montessori pedagogika II – 
osobnost dítěte  

 
 Oblast zaměření: Pedagogika 

 
 Typ vzdělávací akce: Seminář 

 
 Cíle vzdělávací akce: MŠMT akreditovaný prožitkový seminář, hlubší 

porozumnění Montesssori pedagogiky a její využití v praxi 
 

 Obsah: charakteristika jednotlivých úseků dětského vývoje 
prin y řád, samostatnost, senzitivní období); 
úloha dít voj, cesta k nezávislosti); 
rozv tředí a práce s didaktickým 
mat praktický život, smyslové pomůcky, 
pom k y Poznávání světa) 

 

cip  dětského vývoje (
ěte ve společnosti (fyziologický vý

oj psychiky a pohybu; připravené pros
eriálem (pomůcky pro 
ůc y pro matematiku a jazyk, program

 Cílo ogové MŠ a lektoři předškolního vzdělávání 
 

vá skupina: Pedag

 Termín: o roky 2015/2016 
 

 Dva víkendy -35 hod (cca 2x ročně) pr

 Místo konání:  Montessori - vzdělávací rodinné centrum, Ječná 29a,  
       Brno
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Moravské zemské muzeum  
jní pedagogiky 

ogiky  
 

Metodické centrum muze
Zelný trh 6, 659 37 Brno 
www.mcmp.cz 

 

Kurz Základy muzejní pedag

 Oblast zaměření: Muzejní pedagogika 
 

 Typ vzdělávací akce: Kurz 1x měsíčně po dobu školního roku 
 

 Cíle vzdělávací akce: Poskyt
paměťových institucí základní znalosti a umožnit získání

nout pracovníkům muzeí a dalších 
 způsobilosti 

 
k prezentaci kulturního dědictví v oboru muzejní pedagogiky 

 zeologie a 

 

Obsah: 9 lekcí z oblasti muzejní edukace, základů mu
práce s návštěvnickými skupinami v paměťových institucích, 
zpracování závěrečné práce s praktickým zaměřením 

 

 

Cílová skupina: Pracovníci muzeí, galerií a dalších paměťových 
institucí (knihovny, památková péče) 

 
 

Termín: Školní rok 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo konání: Hudcova 76, Brno - Medlánky 
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NOVEKO 96 spol. s r.o.  
Úprkova 5, 621 00 Brno 
www.noveko.cz
 

  

, 

 

 

Ekonomické minimum pro 
sekretářky, asistentky
administrativní pracovnice  

 Oblast zaměření: Profesionální sekretářka, asistentka nebo 
administrativní pracovnice by měla ovládat řadu znalostí a 
dovedností z různých oborů činnosti. Vzhledem k tomu, že sekretářky 
velmi často vedou pokladnu, zpracovávají cestovní příkazy, vystavují 

 

faktury a další podklady pro účetnictví atd. je velmi důležité, aby 
měly alespoň základní znalosti také z oblasti účetnictví a daní 

 Typ vzdělávací akce: Seminář 
 

 du výše uvedené agendy dle 
aktuálního stavu legislativy 

 

Cíle vzdělávací akce: Získání přehle

 Obsah:  
 účetnictví a daně dle 

legislativy roku 2015 
Přehled daňové soustavy 
Občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích – struktura a 
používání u firem 
Co musí obsahovat účetní a daňové doklady podle občanského 
zákoníku, zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty 
Oběh dokladů v podniku, archivace, datové schránky 
Vedení pokladny, ceniny, valutová pokladna, pokladní doklady, 
pokladní kniha, limity hotovosti 
Cestovní příkazy a jejich vyúčtování, kniha jízd, platné sazby 
stravného pro rok 2015, ceny PHM a základní náhrady 
 
 
 

Stručné seznámení s platnou legislativou pro
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faktur, DPH, elektronické vystavování a 
zasílání faktur 

 

četnictví, daní 
í osobou (firmou)  

 
 
 
 

 
Fakturace, náležitosti 

Inventarizace majetku a závazků 
Příprava podkladů pro zpracování finančního ú
Komunikace s účtárnou nebo externí účetn
 

 Cílová skupina: Sekretářky, asistentky, administrativní pracovnice 
 

 Termín: 10. 3. 2015  
 

Místo konání:  Hotel International, Husova 200/16, Brno   
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NOVEKO 96 spol. s r.o.  
Úprkova 5, 621 00 Brno 
www noveko.cz
 

  
 

Vybrané problémy při projednávání 
př
ob
vh
 

.

estupků proti veřejnému pořádku, 
čanskému soužití a majetku – 
odné pro praktiky  

 
ní 

ů výkonu přenesené působnosti na úseku 
ků orgány obcí. Výklad je doplněn příklady z 

praxe a upozorněním na aktuální judikaturu. 
 

Oblast zaměření: Seminář je určen pro úředníky obcí a členy komisí 
k projednávání přestupků. Zaměřuje se zejména na řeše
problematických aspekt
projednávání přestup

 Typ vzdělávací akce: Seminář 
 

 Cíle vzdělávací akce: Cílem semináře je poskytnutí pohledu na 
postupy orgánů obcí při projednávání přestupků, které v praxi 
přestupkových orgánů působí problémy a nastínění možností řešení 
problematických otázek 

 

 Obsah:  
Vyhotovování rozhodnutí 
Odůvodnění rozhodnutí (hodnocení důkazů, nutná obrana, forma 
zavinění, hodnocení kriterií při ukládání sankce – praktické příklady) 
Společné řízení o přestupcích, obstrukce ze strany obviněného, 
návrhové přestupky 
 

 Cílová skupina: úředníci obcí a členové komisí k projednávání 
přestupků 

 

 Termín: 31. 3. 2015  
 

 Místo konání:  Hotel International, Husova 200/16, Brno  
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NOVEKO 96 spol. s r.o.  
Úprkova 5, 621 00 Brno 
www.noveko.cz

 

  
 

Spisová služba v praxi - nakládání s 
dokumenty a jejich vyřazování s 
přihlédnutím k novele archivního 
zákona 
 

 Oblast zaměření: Seminář je určen veřejnoprávním i 
soukromoprávním původcům dokumentů jako jsou územní 
samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo 
právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové 
organizace, státní podniky, školy, zdravotnická zařízení, obchodní 
společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev zapsaná 

ské, odborové organizace a další v obchodním rejstříku, nábožen
 

 Typ vzdělávací akce: Seminář 
 

 
isové služby a archivnictví zastoupenou 

zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 
ím znění včetně prováděcích předpisů, s novinkami novely 

kumentů 
 

Cíle vzdělávací akce: Cílem je seznámit posluchače s platnou 
legislativou v oblasti sp

v aktuáln
a povinnostmi původců do

 

ivní legislativa (zákon č. 499/2004 Sb., o 

žby) a další právní předpisy týkající se nakládání s 
ř. problematika datových schránek a 

omunikace). 

Obsah:  

o Aktuální arch
archivnictví a spisové službě, v platném znění a prováděcí 
vyhláška č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové 
slu
dokumenty (nap
elektronické k

http://www.noveko.cz/
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na v  

episování dokumentů, užívání razítek (vč. časových), 
sílání dokumentů. 
dání dokumentů v listinné a digitální podobě 

(registratury, spisovny, archivy). 

 

o Povinnosti vyplývající z archivní legislativy a jejich naplnění v
praxi. 

o Zásady pro nakládání s dokumenty v listinné a zejmé
digitální podobě – jak v praxi správně zajistit příjem, 
evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, 
pod
ode

o Uklá

o Vyřazování dokumentů – průběh skartačního řízení, výběr 
archiválií mimo skartační řízení. 

o Postupy při vytvoření a úpravě směrnice o uchovávání 
dokumentů, tvorba Spisového řádu a spisového a 
skartačního plánu. 

 
 Cílová skupina: veřejnoprávním i soukromoprávním původcům 

dokumentů 
 

 Termín: 14. 4. 2015 
 

 Místo konání:  Hotel International, Husova 200/16, 



 

  77 

NOVEKO 96 spol. s r.o.  
Úprkova 5, 621 00 Brno 
www.noveko.cz
 

 

Nový občanský zákoník – přehled 
změ
 

  

n a nová terminologie  

 Oblast z 2014, 
přináší ota 
každého  budeme 
zab t nový 
obč k e 
odli s občanského zákoníku od 
před lé

 

aměření: Nový občanský zákoník, účinný od 1. 1. 
do české právní úpravy, ale i do každodenního živ
 z nás, řadu významných změn. V semináři se

ýva přehledem základních zásad a principů, z nichž je 
ans ý zákoník odvozen, novou terminologií a obecně shrnem
šno ti jednotlivých částí nového 
eš  právní úpravy 

 ě ř 
 

Typ vzd lávací akce: Seminá

 Cíle vzdělávací akce: Cílem semináře je poskytnutí pohledu na 
postupy orgánů obcí při projednávání přestupků, které v praxi 

 působí problémy a nastínění možností řešení 
problematických otázek 

 

přestupkových orgánů

 Obsah:  
Obecná část 

o obecný úvod do problematiky 
o osoby 
o věci a jejich rozdělení 
o zastoupení 
o právní skutečnosti 

Rodinné právo 
o obecný přehled změn (manželství, vztahy) 

Absolutní majetková práva 
o nová terminologie 
o sousedská práva 
o vlastnictví, spoluvlastnictví 
o veřejné seznamy 
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o zástavní právo 
o dědické právo 

 
Společná a přechodná ustanovení 
 

 Cílová skupina: Cílová skupina není určena 
 

 
 

Termín: 19. 5. 2015 

 Místo konání:  Hotel International, Husova 200/16, Brno 
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NOVEKO 96 spol. s r.o.  
Úprkova 5, 621 00 Brno 
www.noveko.cz
 
 

 

Ochrana osobních údajů (včetně 
otázky informací o platech a 

e světle 
etodiky  

 

 

odměnách úředníků) – v
judikatury a m

 Oblast zaměření: Ochrana osobních údajů je v České republice 
regulována zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a 
o změně některých zákonů a dalšími právními předpisy 

 
 Typ vzdělávací akce: Seminář 

 
 Cíle vzdělávací akce: Seznámení se zákonem 101/2001 Sb., o 

ochraně osobních údajů 
 

 Obsah:  

 Právo na informace a informační povinnost ve veřejné správě 

o ústavní a právní základ poskytování informací správními 
orgány 

o  principy zákona č. 106/1999, Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění 

o zákonná omezení při poskytování informací 
o  právní úprava poskytování informací obcemi a kraji, včetně 

vyřizování stížností 
o  vztah ke správnímu řádu, včetně nahlížení do spisů 
o Ochrana osobních údajů ve veřejné správě 
o ústavní princip ochrany soukromí a ochrany osobních údajů  
o soukromoprávní a veřejnoprávní režim ochrany osobních 

údajů 
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“, „subjekt 

em“ osobních údajů 
 při zpracování osobních 

 získávání souhlasu ke zpracování, informování o zpracování, 

u osobních 
údajů 

jů v činnosti obcí a krajů, vnitřní režim 
jů 

sení orgánů obce a kraje, specifická práva 
občanů obce a kraje, místní zpravodaje, a d.) 

 

 

o principy a základní pojmy zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, v platném znění 

o co patří pod pojem „osobní údaj“, „citlivý údaj
údajů“ 

o kdy jde o „zpracování osobních údajů“ 
o kdo je „správcem“ a „zpracovatel
o povinnosti správce a zpracovatele

údajů 
o

registr ohlášených zpracování osobních údajů 
o práva subjektů údajů 
o kontrolní a sankční pravomoc Úřadu pro ochran

o ochrana osobních úda
ochrany osobních úda

aktuální problémy poskytování informací (např. o platech a 
odměnách, zápisy a usne

 

 Cílová skupina: Cílová skupina není určena 
 

 Termín: 4. 6. 2015 
 

 Mís oto k nání:  Hotel International, Husova 200/16, Brno 
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PhDr. Zdeňka Endlicherová  
Kopečná 31, 60200 Brno  
dita@ncm.cz, www.ncm.cz 
tel.: 543 239 124 

Barman, Složitá obsluha hostů, 
Jedn d
minu e  studené 
kuch n
 

  
 

o  Příprava uchá obsluha hostů,
t k, Příprava pokrmů
y ě, Příprava teplých pokrmů  

 Obla
 

st zaměření: Gastronomie, hotelnictví 

 Typ vzdě
 

lávací akce: Kurz, semináře 

 Cíle vzd
potažmo je schopen obstá čnímu listu v daném 

 

ělávací akce: Klient zvládne profesní zkoušku dle NSK a 
t při zkoušce k výu

oboru. Nebo vést vlastní provozovnu. 

 vozu, nebo na úseku 
ýroby si klient ověří při následné odborné praxi v provozu. 

Obsah: Teoretické znalosti v oblasti buď pro
v
 

 Cílová skupina: Budoucí podnikatelé - vlastní provozovny, 
nezaměstnaní, ženy vracející se po mateřské dovolené, 

 
 Termín: Dle stránek www.ncm.cz 

 
 Místo konání:  Kopečná 31, 602 00  Brno teorie, provozovny –  

       odborná praxe 
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omenského o.s.  
/4, 660 87 Brno  

ww.ajakbrno.cz 

 

 

Regionální poradenské a vzdělávací centrum, 

Akademie J. A. K
Malinovského náměstí 603
info@ajakbrno.cz, w
tel.: 542 139 440 

 

Sommelier – vinařský průvodce 
 

 Oblast zaměření: Gastronomie, hotelnictví, turismus, cestovní ruch 
 

 Typ vzdělávací akce: Kurz 
 

 Cíle vzdělávací akce: Kurz Sommelier je určen pro zájemce o získání 
profesní kvalifikace v rámci NSK. Cílem kurzu je celková příprava 

 velmi módní profese 
sommeliéra, kde je nezbytný vysoký stupeň odbornosti 

 

posluchače na výkon v současné době

 Obsah: Přednášky budou z těchto předmětů: 

čení) - teoretické i 

 vinařská turistika – teoretické přednášky + praktické 

o právo – teoretické přednášky  

o vinařství a vinohradnictví (enologie) – teoretické i praktické 
přednášky 

o etiketa a společenský protokol (stolni
praktické přednášky  

o
výjezdy do terénu  

o ekonomika – teoretické přednášky  

 
 Cílová skupina: Široká veřejnost 

 
 Termín: Podzim 2015 

 Místo konání:  Malinovského náměstí 603/4, 660 87 Brno  
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Regionální poradenské a vzdělávací centrum, 

Akademie J. A. Komenského o.s.  
Malinovského náměstí 603/4, 660 87 Brno  
info@ajakbrno.cz, www.ajakbrno.cz 
tel.: 542 139 440 

  

Průvodce cestovního ruchu  
 

 Oblast zaměření: Cestovní ruch, turismus 
 

 Typ vzdělávací akce: Kurz 
 

 Cíle vzdělávací akce: Kurz Průvodce cestovního ruchu je určen pro 
zájemce o získání kvalifikace pro průvodcovskou práci v oblasti 
cestování 

 
 Obsah: Náplní kurzu bude: 

průvodce 

 

o naučit se pracovat jako profesionální 
o pracovat v terénu  
o připravit si výklad k zájezdu 
o jednat s různými skupinami klientů 
o řešit svízelné situace  

 Cílo s
 

vá kupina: Široká veřejnost 

 Termín: 
 

Podzim 2015 

 Místo konání:  Malinovského náměstí 603/4, 6 
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TSM, spol. s r. o.   
Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov  
prihlasky@tsmvyskov.cz 
www.tsmvyskov.cz  

 
 ZÁKONÍK PRÁCE 
- RÁVNÍ MINIMUM PROP  

 

PERSONALISTY 

 Oblast zaměření: Personalistika 
 

 ací akce: Seminář Typ vzděláv
 

 
 Cíle vzd ně začínající 

pers a dnikatelské sféry se základními pojmy 
prac ozornit na některé problémy 
vzni íc

 

ělávací akce: Cílem semináře je seznámit převáž
on listy zejména z po
ovního práva a rovněž je up
kaj í v praxi. 

 bsah: Naučte se pracovat se zákoníkem práce a poznejte vzájemné 
vení. 

 - Obecné informace (právní předpisy, užitečné 
kazy). 

o - Pojem rekodifikace soukromého práva, stručné 
em, základní změny 

v zákoníku práce související s novým občanským zákoníkem 
(aktuality k datu konání semináře). Základní zásady 
pracovního práva a uplatnění zásady autonomie vůle v 
pracovněprávních vztazích. 

o - Osobní údaje a vedení personální agendy včetně 
osobního spisu zaměstnance. Chyby při pracovních 
pohovorech, co je osobní údaj, co je citlivý údaj. Fotografie v 
životopisu. 

o - Pracovněprávní vztahy (především pracovní poměr, 
okrajově také vztahy založené dohodou o provedení práce, 
dohodou o pracovní činnosti). Vznik pracovního poměru s  

o  

O
souvislosti některých jeho ustano

o
internetové od

seznámení s novým občanským zákoník
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o akcentem na obsah pracovní smlouvy. Co do pracovní 
smlouvy uvádět a co raději nikoliv? 

r na dobu určitou. 
. 

ní 

jmy odměňování zaměstnanců. Rozdíl 
sjednáním mzdy.  

ního poměru a povinnosti 
zaměstnavatele spojené se zánikem pracovního poměru.  

městnance a zaměstnavatele za 
škodu. 

use, dotazy. 

 
 
 
 
 
 

o • Pracovní pomě
o • Zkušební doba
o • Základní pojmy - překážky v práci (zejména pracov

neschopnost zaměstnance) a dovolená.  
o • Základní po

mezi stanovením a 
o - Zánik pracov

o - Odpovědnost za

o - Příklady z praxe. Disk
 

 Cílová skupina: Otevřený seminář pro širokou veřejnost 
 

 Termín: Dle stránek www.tsmvyskov.cz 
 

 
ře – dle domluvy zadavatele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místo konání:  Otevřené semináře - Brno, Praha, Olomouc, Ostrava; 
zakázkové seminá
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TSM, p
Dukelská 1
prihlasky@tsmvyskov.cz 
www.tsmvyskov.cz  

 
 KOMUNIKOVAT EFEKTIVNĚ!  
(nác k í) 
 

 s ol. s r. o.   
17/12, 682 01 Vyškov  

vi  komunikačních dovednost

 Obla z  
 

st aměření: Osobní rozvoj, měkké dovednosti

 Typ vzdě
 

 

lávací akce: Seminář 

 Cíle vzd ávací munikačních 
dovedno a 
nác m

 

ěl akce: Cílem semináře je zlepšení ko
stí. Tyto dovednosti si absolvent prohloubí pomocí her 

vike  konkrétních situací. 

 bs : Semi tějí pracovat na svých 
ofesní sféře, 

tak i ve svém soukromém životě. Motivační formou rozvíjí 
oru interaktivních psychoher 

a poznávacích testů. Je kladen důraz na individuální přístup a 
 

a: Určení našeho 
komunikačního typu (test), rozdílné prvky komunikace mužské a 
ženské, hra Rodokmen, hra Strategie, hra Gesta. Efektivní formy 
komunikace (test empatie, určení zlozvyků a chyb, jichž se v 
komunikaci dopouštíme, trénink aktivního naslouchání, hra Ucho). 
Problematické komunikační typy (klientů) a žádoucí formy 
komunikace s nimi (dle individuálních požadavků, test 
sebeprosazení, hra Principál). Zvládání konfliktních situací a 
manipulativního jednání (klientů), základy asertivních technik a jejich 
nácvik (hra Rukavice, hra Lešení, hra Aréna). Syndrom vyhoření (test, 
relaxace, nácvik relaxací). Diskuse, dotazy. Seminář probíhá v 
omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. 
 

O ah nář je určen všem, kdo ch
komunikačních dovednostech a vylepšit je, a to jak v pr

individuální schopnosti účastníka v soub

potřeby účastníků.V základních dvou blocích semináře (verbální a
neverbální komunikace) se zaměříme n
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 Cílová skupina: Otevřený seminář pro širokou veřejnost 
 

 Termín: Dle stránek www.tsmvyskov.cz 
 

 Místo konání:  Otevřené semináře - Brno, Praha, Olomouc, Ostrava; 

 

 

 
 

 

 
 
 

zakázkové semináře – dle domluvy zadavatele 
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TS
Dukelská 117
pri sky@tsmvyskov.cz 
www.tsmvyskov.cz  

 
RÉTORIKA V PRAXI aneb JAK NA 
VE  NEZDVOŘÁKY 

M, spol. s r. o.   
/12, 682 01 Vyškov  

hla

LKÉ
 

 Oblast zaměření: Osobní rozvoj, měkké dovednosti 
 

 Typ vzdělávací akce: Seminář 
 

 nikovat 
 problematickými komunikačními typy. 

Cíle vzdělávací akce: Cílem semináře je naučit se komu
s
 

 bsah: Umíme si poradit s neodbytným hrubiánem, neúnavným potížistou, 
ezdvořáckým zuřivcem, sprosťáckým „zuřivcem“, neústupným 
rdohlavcem, „harašícím“ nedočkavcem, nasupeným právo-plavcem, 
untičkářským tazatelem, dramatickým žadatelem, vševědoucím kazatelem 
 prostě s těmi, s kterými se domlouvá jen těžko? Seminář je zaměřen: na 
rvní pomoc v nouzi (verbální desatero) a získání jistoty v nepříjemných 
tuacích. Hlas, intenzita, modulace, intonace, nácvik. Struktury verbálních 
bran, neverbální podpora, nácvik. Při hledání cest ze složitých 
omunikačních bludišť se v modelových situacích pobaví aktivní účastníci 
le stejně tak vítáme i ostýchavější pozorovatele). V analýze příkladů z 

raxe budeme společně hledat nejlepší, zdvořilé, komunikační varianty, 
řadu, firmě zachovali dobré jméno – a sobě noblesu. Diskuse. 

O
n
tv
p
–
p
si
o
k
(a
p
abychom ú

 ýuka probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. 
 

V

 
 ílová skupina: Otevřený seminář pro širokou veřejnost 

 
C

 ermín: Dle stránek www.tsmvyskov.cz 
 

T

 ísto konání:  Otevřené semináře - Brno, Praha, Olomouc, Ostrava; 
kázkové semináře – dle domluvy zadavatele 

M
za
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TSM, spol. s r. o.   
Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov  

 
Ě  

prihlasky@tsmvyskov.cz 
www.tsmvyskov.cz  

ZÁKONÍK PRÁCE KOMPLEXN
Z POHLEDU TEORIE I PRAXE 
- pro začátečníky 
- celodenní školení 
 

 Oblast zaměření: Personalistika 
 

 Typ vzdělávací akce: Seminář 
 

 je seznámení účastníků se 
kladními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi 

 

Cíle vzdělávací akce: Cílem semináře 
zá
nejčastěji setkat. Po absolvování celodenního školení získá účastník 
znalosti související se vznikem, změnou i zánikem pracovního 
poměru, stejně jako dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr tak, aby se v praxi vyvaroval často vyskytujícím se chybám. 
Seminář je určen pro účastníky na pozici zaměstnance i 
zaměstnavatele. 

 

Vzn
Zam áv 

ím , 
kážeme si nejčastější chyby v pracovních smlouvách a to, jak se jim 

vyvarovat. Zkušební doba komplexně - k čemu slouží a jak ji správně 
- výhody a 

evýhody pro zaměstnance a zaměstnavatele. Nejčastější chyby v praxi a 
měru - je možná změna 

městnance a zaměstnavatele? Kdy je zaměstnavatel povinen převést  

Obsah: - Čemu se z pohledu pracovního práva vyvarovat při výběru 
zaměstnanců a jak tyto zaměstnance vybrat? 

ik pracovního poměru se zaměřením na pracovní smlouvu v praxi. 
ěstnavatelé i zaměstnanci se často nevědomky vzdávají svých pr

př o v pracovní smlouvě. Během školení rozebereme pracovní smlouvu
u

sjednat? Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou 
n
jak jim předejít. Změny pracovního po
za
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z ní cesta a s ní sp
p u, její odmítnutí a s tím spojené následky. 

oměru z pohledu teorie i praxe, zajímavá soudní 
zhodnutí. Upozornění na nejčastější chyby zaměstnanců i 

a kdy je 

hledu zákoníku 

typy rozvržení, pružná pracovní doba, 
i, doba odpočinku atd. Mimo jiné 
enou a kratší pracovní dobou, 
ci na "zkrácený úvazek" některým 

m a pracovní doby, komu a v jaké 
přestávky se započítávají 

které se nezapočítávají do pracovní doby. Dále se zaměříme na 
práci přesčas a v noci či na pracovní 

pohotovost a odměnu s tím spojenou. Upozorníme na nejčastější sankce 

těm
Zák
Roz
mzd
min
Přek
za t  překážku v práci na straně zaměstnavatele a jaké 

ou v tomto případě nároky zaměstnanců? Přehled nejčastějších 
ek

Dov ypy dovolené, čerpání 

 

 
 
aměstnance na jinou práci? Pracov ojené nejasnosti - 
řekrývání s pracov oboní d
končení pracovního pS

ro
zaměstnavatelů, které vedou k mnohaletým soudním sporům a rady, jak 
jim předcházet. Kterým zaměstnancům náleží odstupné 
zaměstnanec povinen jej vrátit? 
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z po
práce. 
Pracovní doba a doba odpočinku - 
konto pracovní doby, přestávky v prác
budou vysvětleny rozdíly mezi zkrác
povinnost zaměstnavatele umožnit prá
za ěstnancům, nejasnosti v praxi u kont
délce náleží přestávky v práci, vysvětlení, které 
a 
základní přehled dob odpočinku, 

od inspekce práce v souvislosti s pracovní dobou a možnosti obrany proti 
to sankcím. 
ladní přehled odměňování za práci. Komu náleží mzda a komu plat? 
díly mezi sjednáním a určením mzdy. Výhody a nevýhody sjednání 
y v pracovní smlouvě. Možné způsoby odměňování, rozdíl mezi 
imální a zaručenou mzdou. 
ážky v práci - Kdy má zaměstnanec nárok na pracovní volno a co mu 

o náleží? Kdy jde o
js
př ážek v práci a nároky z nich plynoucí. 

olená z pohledu teorie a praxe. Jednotlivé t
dovolené a čemu se v praxi vyvarovat. 
Náhrada škody - Zaměstnanec způsobí škodu - jak má zaměstnavatel 
postupovat? Jaké jsou jeho nároky a možné způsoby náhrady škody? 
Dohoda o srážkách ze mzdy a její změny. Rozebrána bude tzv. dohoda o  
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motné odpovědnosti a dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených 
ředmětů z pohledu teorie i s praktickými příklady. Odpovědnost 
městnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci.  

alší instituty pracovního práva - Doručování, vnitřní předpis, osobní spis, 

 

 
 
 
 
 
 
h
p
za
D
potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek, základní práva a povinnosti 
zaměstnance i zaměstnavatele atd. Diskuse, dotazy. 

 
 Cílová skupina: Otevřený seminář pro širokou veřejnost 

 
 Termín: Dle stránek www.tsmvyskov.cz 

 

 Místo konání:  Otevřené semináře - Brno, Praha, Olomouc, Ostrava; 

 

zakázkové semináře – dle domluvy zadavatele 
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TSM, spol. s r. o.   
Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov  
prihlasky@tsmvyskov.cz 
www.tsmvyskov.cz  

 
J
 
EDNÁNÍ S LIDMI, VYJEDNÁVÁNÍ 

 Oblast zaměření: Osobní rozvoj, měkké dovednosti 
 

 Typ vzdělávací akce: Seminář 
 

 Cíle vzdělávací akce: Cílem semináře je zlepšení dovedností v oblasti 
jednání s lidmi, vyjednávání. Absolvent získá přehled o typech 
osobností, verbálním a neverbálním jednání aj. 

 

ní i pracovní 
h styl jednání, aneb „Co od nich 

mohu očekávat?“. Význam neverbálních projevů při jednání s lidmi a jejich 

 
ulace, kritika. Vedení a 

techniky efektivní komunikace – rozhovory s klienty, kolegy a podřízenými. 
Jak překonávat komunikační bariéry. Empatie ano, ale není to vaše 
povinnost za každou cenu. Zásady jednání a vyjednávání, využití 
argumentace. Zvládání námitek a negativního postoje komunikačních 
partnerů. Diskuse, dotazy. 
 

 
Obsah: U  Co určuje naši osobnost a reakce na různé život
situace. Typy osobností a jak rozpoznat jejic

dekódování, odhad komunikačního partnera. Volba vhodné komunikační 
strategie. Negativní formy komunikace – slovní agresivita a naše reakce a
jak se naučit „nenechat se zahnat do úzkých“, manip

 Cílová skupina: Otevřený seminář pro širokou veřejnost 
 

 Termín: Dle stránek www.tsmvyskov.cz 
 

 Místo konání:  Otevřené semináře - Brno, Praha, Olomouc, Ostrava; 
zakázkové semináře – dle domluvy zadavatele 



 

  93 

esněnka, o.p.s.  
602 00 Brno 

tp://www.vesnenka.eu/kreativni-kurzy 
l.: 608 160 556 Lenka Hrubá 

 

Kreativ klub - kurzy výtvarných a 
ě 

V
Údolní 10, 
ht
te

 
 

řemeslných technik v Brn
(akreditace MŠMT) 
 

 Oblast zaměření: Vzdělávání 
 

 Typ vzdělávací akce: Profesní kvalifikace 
 

 Cíle vzdělávací akce: Absolvování našich kurzů Vám může pomoci při 
rozšiřování odborné kvalifikace v oblasti vzdělávání nebo při hledání 

 
nového zaměstnání 

 
o Šperky a korálkování, šperky z pryskyřice 
o Rychlé smalty 

Obsah:  

o Malování horkým voskem Eukaustika 
o Batika a tisk na textil, malba na hedvábí 
o Mokré a suché plstění, květiny Hana Kanzashi 
o Ruční šití hraček. Drátování a patinace, Decoupage 
o Kašírování a následná dekorace 
o Pletení z papírových ruliček, pletení z pedigu 
o Velikonoční kraslice, vánoční dekorace 
o Výroba svíček a zdobení svíček, výroba a dekorace mýdel 

 
 

 

Cílová skupina: Nabízíme individuální přístup - v našich kurzech jsou 
vítaní dospělí, děti i starší generace se zájmem o celoživotní 
vzdělávání 

 Termín: 8 - 10x za rok pro roky 2015/2016 
 

 Místo konání:  Vesněnka, o.p.s., Údolní 10, 60200 Brno  
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Údo
www.vesnenka.eu/vzdelavaci-programy-pro-dospele- 
tel.: 608 160 556 Lenka Hrubá 

  
 

Profesní kvalifikace Chůva pro děti 
do zahájení povinné školní 
docházky; profesní kvalifikace 
Chůva pro dětské koutky  
 

Vesněnka, o.p.s.  
lní 10, 602 00 Brno 

 Oblast zaměření: Sociální 
 

 Typ vzdělávací akce: Profesní kvalifikace 
 

 Cíle vzdělávací akce: Profesní kvalifikace Chůva je určená všem 
zájemcům, kteří se chtějí věnovat zajištění péče o děti od 0 do 
nástupu do školy na profesionální úrovni. V současné době je k 
výkonu tohoto povolání zapotřebí kvalifikace v oborech 
pedagogických, zdravotnických, pečovatelských a dalších 

 

 Obsah:  
Každý účastník zkoušky musí prokázat všechny potřebné 
kompetence v požadovaném rozsahu tak, jak jsou stanoveny v 
hodnotícím kvalifikačním standardu příslušné kvalifikace. Způsob 
ověření je pevně stanoven ke každé dílčí kompetenci (ústní, 
písemné, praktické). Zkušební komisi tvoří dva autorizovaní zástupci 
autorizované osoby a zdravotnický pracovník 
 

 Cílová skupina: Pro všechny zájemce starší 18 let, s minimálně 
základním vzděláním, trestně bezúhonné (čestné prohlášení 
žadatele), zdravotně způsobilé (doloženo lékařským potvrzením) 

 

 Termín: 6x za rok pro roky 2015/2016 
 

 Místo konání:  Vesněnka, o.p.s., Údolní 10, 60200 Brno 
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Vzdělávací agentura PROFESIM  

dláčková  

ofesim.cz 
3 053 

910) 

Ing. Simona Se
Rychtářov 123, 682 01 Vyškov 
sedlackova@profesim.cz, www.pr
tel.: 723 772 709, 725 59
 

Úprava dokumentů (podle 
revidované normy ČSN 01 6
 

 Oblast zaměření: Ostatní 
 

 Typ vzdělávací akce: Seminář 
 

 Cíle vzdělávací akce: Cílem je představit důležité změny, o nichž 
pojednává nová norma, a zaměřit se na jazykové jevy, které mohou 

 
představovat jistá úskalí pro kultivovaný písemný projev 

 va písemností podle aktuální normy, tj. ČSN 01 
6910. Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory (účinná 

na 2014). Šablony pro různé typy písemností v úřední a 
obc áření tabulek i pro 
úpra  doručovaných prostřednictvím datových 
sch e znamének, zkratek, 
zna  označování textu a 
jeho á o pravopisu. 
Nev n

 

Obsah: Formální úpra

od 1. srp
hodní praxi. Zásady pro psaní e-mailů, pro vytv
vu dokumentů 

rán k. Správné užívání interpunkčních 
ček apod. Pravidla pro zvýrazňování, členění a
 č stí. Časté prohřešky proti pravidlům českéh
hod á slova na konci řádku a význam mezer v textu 

 Cílo ěžit některé 
češtinář ti, 

le  ká 

 

vá skupina: Je určen všem, kteří si chtějí osv
ské pravopisné jevy nebo obohatit své písemné dovednos

je také adresován všem, jejichž písemná či elektronica
komunikace má za úkol co nejlépe oslovit adresáty a jejich písemný 
projev se stává vizitkou sebe sama či instituce, kterou zastupují 

 po celý rok 2015 a 2016 
 

Termín: Stále 

 Místo konání: Brno, Olomouc, Ostrava, Zlín 
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 Vzd lávací agentura PROFESIM  ě

Ing. Simona Sedláčková  
Rychtářov 123, 682 01 Vyškov 
sedlackova@profesim.cz, www.profesim.cz 
tel.: 723 772 709, 725 593 053 
 
 

Zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů – aktuálně  

 Oblast zaměření: Právo 
 

 Typ vzdělávací akce: Seminář 
 

 Cíle vzdělávací akce: Seminář je zaměřen na aktuální problematiku 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 
 Obsah: Rozpočet a  rozpočtový proces. Rozpočtový výhled. Peněžní 

fondy. Příjmy a výdaje rozpočtu obce nebo kraje. Rozpočtové 
provizorium. Rozpočtová opatření. Závěrečný účet. Porušení 
rozpočtové kázně. Správní delikty. Organizace územních 
samosprávných celků. Organizační složka. Finanční hospodaření 
příspěvkové organizace. Hospodaření dobrovolných svazků obcí 

 
 Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou obce, kraje, regionální rady 

regionů soudržnosti, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové 
organizace zřízené územními samosprávnými celky nebo 
dobrovolnými svazky obcí 

 
 Termín: Stále po celý rok 2015 a 2016 

 
 Místo konání: Brno, Olomouc 
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 Vzdělávací agentura PROFESIM  

dláčková  

ofesim.cz 
3 053 

Ing. Simona Se
Rychtářov 123, 682 01 Vyškov 
sedlackova@profesim.cz, www.pr
tel.: 723 772 709, 725 59
 

Asertivita – neříkejte ano, když 
chcete říci ne  
 

 Oblast zaměření: Měkké dovednosti 
 

 Typ vzdělávací akce: Seminář 
 

 Cíle vzdělávací akce: Seminář je zaměřen na získání dovedností 
h situací asertivní komunikace a nácvik konkrétníc

 
 Obsah: Umět prosadit svůj oprávněný požadavek. Umět říkat „NE“. 

Umět požádat druhého o laskavost bez pocitu trapnosti. Umět 
odmítnout druhého bez pocitu provinění. Umět se prosadit, obhájit 
svá práva. Naučit se zvládat konfliktní a problémové situace. Posílit 
sebejistotu a sebedůvěru. Naučit se zvládat agresivní a 
manipulativní jedince 

 
 

 
Cílová skupina: Otevřený kurz pro širokou veřejnost 

 
 

Termín: Stále po celý rok 2015 a 2016 

Místo konání: Brno, Olomouc, Ostrava 
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Vzdělávací agentura PROFESIM  

Ing. Simona Sedláčková  
Rychtářov 123, 682 01 Vyškov 
sedlackova@profesim.cz, www.profesim.cz 
tel.: 723 772 709, 725 593 053 
 

Veřejné zakázky – rozhodov
praxe včetně informací o probíhají

ací 
cí 

novelizaci zákona  
 Oblast zaměření: Právo 

 

 Typ vzdělávací akce: Seminář 
 

 Cíle vzdělávací akce: Cílem je seznámit s aktuální právní úpravou 
veřejných zakázek, s důležitými stanovisky a s aktuální rozhodovací 
praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže včetně odkazů na 
příslušná rozhodnutí týkající se jednotlivých ustanovení zákona o 

 
veřejných zakázkách 

 

 

Obsah: Aktuální informace o probíhající novelizaci zákona o 
veřejných zakázkách. Vybrané problémy v rozhodovací praxi Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže a soudů. Zadávací podmínky a 
časté chyby (správnost a úplnost zadávací dokumentace v 
návaznosti na základní zásady, odkazy na výrobky). Posouzení a 
hodnocení nabídek – rozpory v nabídkách a nulové položky, procesní 
problémy u mimořádně nízké nabídkové ceny. Problematika dělení 
předmětu veřejné zakázky. Stanovení kritérií kvalifikace – zásada 
zákazu diskriminace, prokazování subdodavatelsky. Jednací řízení 
bez uveřejnění 

 Cílová skupina: Pro zadavatele a dodavatele veřejných zakázek a 
další zájemce o danou problematiku 

 
 Termín: Stále po celý rok 2015 a 2016 

 

 Místo konání: Brno, Olomouc 
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Vzdělávací agentura PROFESIM  

Ing. Simona Sedláčková  
Rychtářov 123, 682 01 Vyškov 
sedlackova@profesim.cz, www.profesim.cz 
tel.: 723 772 709, 725 593 053 
 

Občanský zákoník- majetek, právní 
vztahy k věcem, katastr nemovitostí  

 Oblast zaměření: Právo 
 

 Typ vzdělávací akce: Seminář 
 

 Cíle vzdělávací akce: Cílem vzdělávací akce je seznámit s aktuální 
právní úpravou občanského zákoníku v oblasti majetku, právních 
vztahů k věcem a katastru nemovitostí 

 
 Obsah: Věci a jejich rozdělení. Obecný úvod do věcných práv. 

Vlastnické právo, jeho nabývání a pozbývání. Podílové 
spoluvlastnictví. Věcná práva k věci cizí. Bytové spoluvlastnictví. 
Katastr nemovitostí 

 
 Cílová skupina: Úředníci, advokáti, široká veřejnost 

 
 Termín: Stále po celý rok 2015 a 2016 

 
 Místo konání: Brno, Olomouc, Ostrava 
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