
VZDĚLÁVEJ SE A RELAXUJ 
21. – 23. DUBNA 2023 

wellness hotel TROYER Trojanovice 

 
Pátek 21.  dubna 2023 13:00 – 17:00  Ilona Urbanová 

MZDY, ODMĚNY, BENEFITY – JAK SI NA VŠE VYDĚLAT?  

POROVNÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ – PRŮMYSL – STÁTNÍ SPRÁVA 

ALCHYMIE MEZD A ODMĚŇOVÁNÍ A JAK SI NA VŠE VYDĚLAT  
 

- Tři úhly pohledu na mzdy (firma/zaměstnanec/zákon) 

- Benchmark – jak to máme my, co je obvyklé na trhu, jak to mají ostatní, kde a jak to zjistím 

- Benefity – móda nebo nutnost? 

- Motivace a stimulace (co a proč funguje) 

- Efektivita a výkonnost z pohledu odměňování  

- Investice do rozvoje a vzdělávání (ztráta nebo zisk?)  

 

 

 
Pátek 21.  dubna 2023  17:00 – 18:00  Michal Hronek 

EKONOMICKÁ  TÉMATA, KTERÁ SE NECHCETE VEŘEJNĚ PTÁT 
 

- Plánování v provozu ekonomiky stomatologické praxe, kde začít pro nejlepší efektivitu 

- novinky v cenovém předpisu MZČR 1/2023/CAU tzv. Minutová kalkulace  

- Kalkulace návratnosti investice do vybavení ordinace - příklady z praxe  

 

Pátek 21.  dubna 2023  18:00 – 21:00   

RELAX A POHODA 

- Návštěva wellness, bazénu, saunového komplexu, relax dle vlastní volby v hotelu a okolí 

- Společná večeře volbou z menu restaurace 

- Ochutnávka vynikajících vín     



Sobota 22.dubna 2023  9.00 – 12.00  Iveta Štvartáková 

SPOLEHLIVÝ TÝM NENÍ SAMOZŘEJMOST 

Úvod do týmových rolí – co, proč a jak funguje a v čem to bude užitečné I do praxe lékařské ordinace 

- Rychlá osobnostní diagnostika – ujasnění, které z 9 týmových rolí jsou těmi vašimi nejsilnějšími a co 

to znamená v týmu. 

- Matice týmových rolí – dle jednoduchého návodu si sami sestavíte matici rolí ve vašem autentickém 

týmu. Uvidíte souvislosti, příčiny a následky, které nebývají na první pohled patrné. 

- Prožitková aktivita MOST, která vystaví účastníky týmovému úkolu. Jeho plnění bude záviset na 

kooperaci, komunikaci a strategii.   

- Rozbor chování, které účastníci aktivity prokázali, propojení teorie a praxe, uvědomění toho, jak 

jednotlivce jeho silná týmová role definuje při týmové práci.  

- Návody na to, jak eliminovat v týmu nevhodné projevy chování, jak posilovat atmosféru spolupráce a 

vzájemné důvěry. Jak vytvářet profesionální komunikační klima v ordinaci.  

  

Sobota 22. dubna 2023 13.30 – 15.00 Iveta Štvartáková 

RELAXAČNÍ ODPOČINKOVÁ ČÁST DNE, která vám nabídne možnost pracovat s netradičními 

barvami, tiskátky a šablonami na textil. Výtvarný talent není vůbec podmínkou. Pod odborným vedením si 

vyrobíte překvapivě krásný jarní kousek do svého šatníku – tričko s potiskem.  

 Co zažijete: 

- Odhalení týmových rolí zaměstnanců ve vašem pracovním týmu (nejde o pracovní role ale o 
osobnostní nastavení jednotlivce dle typologie týmových rolí) 

- Prožitkovou tvůrčí aktivitu s kolegy z oboru, která vám umožní objektivně a v bezpečné atmosféře 
vnímat vlastní silné stránky i slabiny. 

- Relax a uvolnění při nenáročných, ale zábavných aktivitách v přírodě 
- Kreativní odpočinkovou a inspirativní část při výrobě originálního potisku na tričko 

Co si odnesete: 

- Matici týmových rolí (odpověď na otázky, proč něco v interakci mezi členy vašeho týmu nefunguje 
tak, jak byste si představovali) 

- Vlastní osobnostní diagnostiku – výsledek svého testu týmových rolí dle Belbina  
- Získáte tipy a návody z praxe, jak zlepšit efektivitu I kulturu vztahů v pracovním týmu.  
- Originální a jedinečný kousek jarního šatníku – jarní design na tričku.  

Sobota 22. dubna 2023 15:00 – 16:00 Michal Hronek, Ilona Urbanová, Iveta Štvartáková 

KDE ZAČÍT A PROČ  
- Jak to mám já a jak ostatní? Výběr prvních kroků a ověření si účinnosti 

- Sdílení zkušeností v budoucnu 

- Individuální konzultace pro jednotlivce nebo omezené skupiny 

 

Neděle 23. dubna 2023 09:00– 13:00 Michal Hronek 

VÝLET NA PUSTEVNY A RADHOŠŤ 

Společný výlet lanovkou na Pustevny, Libušín, socha boha Radegasta, Radhošť 

 

 



CENA 10.900 KČ VČ. DPH ZA OSOBU 

• Cena pobytu je za jednu osobu.  

• Druhá osoba na pokoji má slevu 50% (možno rozdělit poměrně mezi 2 účastníky) 

• Parkování přímo u hotelu 

• Registrace účastníků od 12:00 do 13:00 v recepci hotelu TROYER. Welcome drink. 

• Školení probíhá po celou dobu v odděleném salonku se zajištěným občerstvením. 

• Ubytování je možné již od 10:00 

• Snídaně formou švédského stolu 

• Bazén je k dispozici od 7:00 do 22:00 

• Saunový komplex  od 15:00 do 22:00 

 

Cena nezahrnuje: 

• Doprava na místo školení a zpět 

• Hotelové nebo restaurační služby objednané účastníkem školení nad rámec vzdělávací akce 

 

Našim záměrem je individuální přístup ke každému účastníkovi školení, proto je kapacita 

účastníků omezena na 20 osob. 

 

Storno podmínky:  

Účastník školení má právo kdykoliv potvrzenou rezervaci zrušit 2 týdny před datem příjezdu bez 

stornopoplatků písemně e-mailem. Na pozdější storna se vztahují následující podmínky: 

- Do 14 dní před příjezdem 100 % z celkové ceny školení 

1. V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace účastníka 
školení, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené 
skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem organizátorovi akce 
nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.  

2. Zrušení objednávky školení lze provést ze strany účastníka školení i organizátora akce pouze 
písemně. Za den zrušení objednávky školení se považuje den, kdy bude oznámení o tomto 
doručeno organizátorovi akce, resp. účastníkovi školení.  

3. V případě předčasného ukončení či přerušení účasti na školení bez zavinění na straně 
organizátorova akce nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu školení, ani její 
poměrnou část.  

4. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy organizátor 
akce ji vrátí převodním příkazem, a to do 15 ti dnů od vystavení dobropisu po dohodě s 
objednavatelem.  

Těšíme se na vaši účast  

     Michal Hronek a přípravný tým 

 

 

 


