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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

CIRCLE Education, s.r.o.
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KDO JSME?
Jsme vzdělávací agentura se specializací na vzdělávání dospělých. Na českém trhu fungujeme od roku
2008. Etablovali jsme se z oblasti marketingu, reklamy, lidských zdrojů a financí k vytvoření dostatečného
profesního potenciálu z našich odborných a praktických zkušeností z jednotlivých oblastí.
Během let působení naší společnosti na trhu došlo k podstatnému rozšíření nabídky vzdělávacích kurzů
pro veřejnost a zaměření i na zakázková školení.
V současné době nabízíme nejen pestrou paletu vzdělávacích produktů, ale také způsob, jak vzdělávání
ve společnostech financovat (spolufinancování prostřednictvím získávání dotací z ESF).
Naše vzdělávací agentura má udělenou akreditaci od MV ČR a MŠMT. Kurzy akreditované MV ČR jsou
určeny pro pracovníky územně samosprávných celků a kurzy akreditované MŠMT jsou rekvalifikačními
kurzy určenými pro veřejnost a firmy.
Náš tým pořádá kurzy po celé České republice. Školíme ve všech krajských městech a v místě
působení firmy – v Praze . V Praze máme školící prostory v trvalém nájmu, vybavené moderním a
vhodným zařízením k pořádání kurzů. Školení provedeme v našich prostorách nebo zajistíme vhodné
učebny.

ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZU
Požíváme následující metody pro provedení vstupní analýzy:
Ze zkušeností považujeme za velmi důležité provedení vstupních analýz.
Znalost výchozí úrovně, informace o jejich znalostech a dovednostech a přesné určení cílů vzdělávacího
projektu vede k přesnější specifikaci osnov navržených seminářů a kurzů a také k přesnějšímu nastavení
použitých vzdělávacích metod.
Cílem provádění vstupních analýz je zjištění konkrétních a co nejpřesnějších potřeb účastníků školení,
pochopit společnost jako takovou a tím dosáhnout maximálního efektu seminářů a kurzů.
K tomuto zjištění používáme tyto metody:
 vstupní pohovory se zadavatelem,
 dotazníková šetření,
 rozhovory lektorů s účastníky,
 mysteryshoppingy a mysterycallingy,
 seznámení realizátora s prostředím a specifiky práce místním šetřením.
Vzdělávací projekt je připravován pro administrativní pracovníky s ohledem na používanou metodiku
tréninků, diskusí, skupinových prací a důsledné uplatňování interaktivního přístupu. Optimální počet ve
skupině je 8 - 12 účastníků.
Každý účastník obdrží výukové materiály a potřebné pomůcky.
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Materiály pro výuku „šité na míru“


Komplexní pracovní materiál
Tento typ materiálů používáme pro skupiny účastníků, které prochází postupným vzděláváním účastníci absolvují několik na sebe návazných vzdělávacích modulů.



Materiál na jednotlivé kurzy
Tento typ materiálu používáme v případě, že účastníci absolvují pouze několik málo na sobě
nenávazných modulů. Materiál je dodáván v kroužkové vazbě.

Potřebné pomůcky


Bloky, pera na psaní a jiné pomůcky související s daným programem.

Vzdělávání může být realizováno jednak v dobře známých prostorech nebo zcela mimo prostory
zadavatele. Jistou výhodou potvrzenou praxí je realizace vzdělávacích akcí mimo prostory dobře známé
zaměstnancům. Důvodem tohoto doporučení je fakt, že zaměstnanci se dokáží lepé oprostit od denních
pracovních povinností, dokáží se lépe soustředit na nové podměty. Mnohdy lze spojit vzdělávání externě
od klienta také s relaxací a odpočinkem dle možností jednotlivých presentačních prostorů.
Dle svých zkušeností doporučujeme individuální konzultace lektora s jednotlivými účastníky
školení 3 týdny po ukončení kurzu. Smyslem těchto konzultací je analýza aplikování získaných znalostí a
dovedností z kurzu v samotné pracovní praxi. Lektor zde ještě fixuje a dolaďuje nedostatky a navrhuje
doplňující školení.
Veškerá organizační práce na seminářích je věcí realizátora. Realizátor bude postupovat dle pokynů a
doporučení zadavatele.
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REALIZACE KURZU

„Prvotní
seznámení se“

„Ještě nekončíme“
aneb Zpětná vazba
Individuální konzultace
(3týdny po ukončení
následuje konzultace
lektora s jednotlivými
účastníky)

„Co pro vás
můžeme
udělat“

„Jdeme na to!“
Realizace
vzdělávacího
projektu
poradenství
koučování
vzdělávání
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TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KURZU
V rámci jednotlivých vzdělávacích programů využíváme různá technická vybavení poskytnuté dodavatelem
či zadavatelem. Jedná se o následující vybavení:




dataprojektory,

notebooky pro spouštění prezentací a audio nahrávek




flipchart ,

videokamery, dle potřeby se stativem ,
promítací plátna, dle potřeby se stojanem,


audiotechnika,



účastnický manuál,



hodnotící formuláře,
formuláře „Akční plány“,

formuláře „Hodnocení kurzů účastníkem“,


jmenovky účastníků,




testy,





TV,

psací potřeby,

dopravní technika pro zajištění dopravy lektora, případně realizačního pracovníka na místo školení,


vlastní a licenční videonahrávky.
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NABÍDKA KURZŮ
ODBORNÉ DOVEDNOSTI
Název kurzu:

Zadávání veřejných zakázek dle aktuální právní úpravy

Počet dní:

1 den

Cena kurzu:

1.750,- Kč bez DPH

Cíl kurzu:
Cílem vzdělávacího programu je, aby se účastníci orientovali v oblasti veřejného zadávání a
dokázali zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem a jeho prováděcími předpisy. Každý
samosprávný celek je dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách veřejným zadavatelem
veřejných zakázek a každý obchodně-závazkový vztah, který takový zadavatel učiní je zadáním
veřejné zakázky.
Lektor:

Mgr. Jiří Šimon, dlouholetý právník, který disponuje přehledem v českém právním
řádu, praxí v legislativě, orientaci ve správním právu a zákonu o veřejných
zakázkách.
Mgr. Martin Čech, vedoucí oddělení organizace a legislativy na Státním fondu
životního prostředí ČR, který má v kompetenci agendu zadávání veřejných zakázek.
Od roku 2006 se souběžně věnuje lektorské činnosti zákona o veřejných zakázkách
a jeho aplikaci do praxe v návaznosti na jeho novelizaci.

Název kurzu:

Nový občanský zákoník - nejdůležitější změny v soukromém právu
od 1. 1. 2014

Počet dní:

1 den

Cena kurzu:

1.750,- Kč bez DPH

Cíl kurzu:
Cílem vzdělávacího programu je orientace v nové úpravě soukromého práva obsažené v zákoně
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „nový občanský zákoník“), a zákoně
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních
korporacích“). Vzdělávací program je zaměřen zejména na novou úpravu závazkových vztahů,
věcných práv, náhrady škody či právních korporací, a to tak, aby posluchači dokázali příslušná
nová zákonná ustanovení v aplikovat v praxi.
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Lektor:

Mgr. Martin Čech, vedoucí oddělení organizace a legislativy na Státním fondu
životního prostředí ČR, který má v kompetenci agendu zadávání veřejných zakázek.
Od roku 2006 se souběžně věnuje lektorské činnosti zákona o veřejných zakázkách
a jeho aplikaci do praxe v návaznosti na jeho novelizaci.
Mgr. Jan Mauric, právník s dlouholetou praxí v mezinárodních advokátních
kancelářích, kde se specializoval na obchodní právo, právo společností a právo
duševního vlastnictví. Má také rozsáhlé zkušenosti v oblasti veřejných zakázek a
práva nemovitostí.
Mgr. Lukáš Blažek, právník s dlouholetou praxí, generální praxe včetně práva
nemovitostí, vymáhání pohledávek a trestního, občanského i obchodního práva.
Mgr. Zuzana Knobová, právník s dlouholetou praxí, generální praxe, školení klientů
- postup dle ZVZ, stavební právo, obchodní právo, veřejné právo.

Název kurzu:

Základy komunikace s médii v praxi

Počet dní:

1 den

Cena kurzu:

1.550,- Kč bez DPH

Cíl kurzu:
Cílem vzdělávacího programu je, aby účastníci kurzu porozuměli komunikačním dovednostem
prostřednictvím medií. Vzdělávací program připraví účastníky na reprezentování jejich instituce či
společnosti navenek při projevu a reprezentování samotného účastníka, který se musí prezentovat
při rozhovorech, tiskových konferencích a televizních vystoupeních. Seznámí se se zásadami
chování před kamerou a ověří si své schopnosti v televizním studiu.
.
Lektor:

Mgr. Daniel Herman, lektor a tiskový mluvčí s více jak 20ti letou praxí v ČR i
v zahraničí ve spolupráci s Českou televizí a Českým rozhlasem
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Doprava a silniční hospodářství
Název kurzu:

Právní úprava pozemních komunikací

Počet dní:

1 den

Cena kurzu:

1.250,- Kč bez DPH

Cíl kurzu:
- Zvýšit informovanost odborné veřejnosti o aktuálních problémech v daném právním odvětví
- Seznámení odborné veřejnosti s aktuálními a připravovanými změnami příslušných
právních předpisů a s aktuální soudní judikaturou v daném odvětví
- Na podkladě praktických příkladů hledat řešení problematických otázek, které se v praxi
vyskytují
- Prezentováním a komentováním vzorů správních rozhodnutí a jiných právních aktů k dané
problematice
- Seznámení odborné veřejnosti s přesahem problematiky pozemních komunikací do jiných
právních oblastí (upravených kupř. občanským zákoníkem, Listinou základních práv a
svobod, právní úpravou na úseku ochrany životního prostředí apod.)
.
Lektor:

JUDr. Roman Kočí, lektor a vedoucí odboru dopravně správních agend, právník
odboru, autor publikací týkající se Zákonu o pozemních komunikacích

Název kurzu:

Právní úprava podnikání v taxislužbě

Počet dní:

1 den

Cena kurzu:

1.250,- Kč bez DPH

Cíl kurzu:
Cílem vzdělávacího programu je, aby se účastníci orientovali v problematice právní úpravy
provozování taxislužby, především pokud jde o zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů a vyhl. č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů.
Lektor:

JUDr. Zita Štecherová, lektor a zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu
Praha, pracovník na ministerstvu dopravy ČR, odbor veřejné dopravy
Bc. Martin Žák, , vedoucí oddělení státní správy na ministerstvu dopravy ČR, odbor
veřejné dopravy
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Název kurzu:

Právní úprava provozování linkové osobní dopravy

Počet dní:

1 den

Cena kurzu:

1.250,- Kč bez DPH

Cíl kurzu:
Cílem vzdělávacího programu je zdokonalování účastníků školení v oblasti současné právní
úpravy provozování linkové osobní dopravy.
-

-

-

zvýšení odborné kvalifikace účastníků, pokud jde o právní úpravu provozování linkové
osobní dopravy obsaženou v nařízeních Evropské unie, zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, a jeho prováděcích vyhláškách,
zvýšení informovanosti účastníků, pokud jde o další prameny právní úpravy provozování
veřejné dopravy osob (zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících,
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích,
prohloubení znalosti týkající se provádění kontrol státního odborného dozoru podle zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a o praktické aplikace postupů při správním
řízení při udělování licencí, schvalování jízdních řádů a ve věcech správního trestání.

Lektor:

Ing. František Prošek, lektor a zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu
Praha, pracovník na ministerstvu dopravy ČR, odbor veřejné dopravy
Bc. Martin Žák, , vedoucí oddělení státní správy na ministerstvu dopravy ČR, odbor
veřejné dopravy

Název kurzu:

Řidičská oprávnění a řidičské průkazy

Počet dní:

1 den

Cena kurzu:

1.250,- Kč bez DPH

Cíl kurzu:
Cílem vzdělávacího programu je rozšířit, prohloubit a aktualizovat znalosti a praktické dovednosti
účastníků školení, kteří mají ve své činnosti rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských
průkazech nebo se o danou problematiku zajímají.
Lektor:

Kateřina Janovcová, lektor a zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu Praha,
pracovník na ministerstvu dopravy ČR, odbor provozu silničních vozidel
Ing. Pavel Nahodil, , vedoucí oddělení agend řidičů na ministerstvu dopravy ČR
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Název kurzu:

Profesní způsobilost řidiče

Počet dní:

1 den

Cena kurzu:

1.250,- Kč bez DPH

Cíl kurzu:
Cílem vzdělávacího programu je rozšířit, prohloubit a aktualizovat znalosti a praktické dovednosti
účastníků školení, kteří mají ve své činnosti ověřování profesní způsobilosti řidičů nebo se o
danou problematiku zajímají.
Zkrácený obsah:
 Úvod do problematiky
 Průkaz profesní způsobilosti řidiče
 Směrnice Evropského parlamentu
 Kontrolní a dozorová činnost
Lektor:

Mgr. Karel Bezděkovský, lektor s 22 letou praxí v silniční dopravě v oblastech
silničního provozu, prevence a bezpečnosti silničního provozu, dopravně správních
činností, zkoušek odborné způsobilosti řidičů a žadatelů o řidičská oprávnění.
Pracovník na ministerstvu dopravy ČR, oddělení agent řidičů.
Ing. Pavel Nahodil, , vedoucí oddělení agend řidičů na ministerstvu dopravy ČR

Název kurzu:

Novinky v autoškolství a jejich provoz

Počet dní:

1 den

Cena kurzu:

1.250,- Kč bez DPH

Cíl kurzu:
Cílem vzdělávacího programu je rozšířit, prohloubit a aktualizovat znalosti a praktické dovednosti
účastníků školení v záležitostech souvisejícími s provozem autoškol.
Zkrácený obsah:
 Úvod do problematiky
 Správní činnosti
 Novinky v oblasti autoškolství v souvislosti s implementací Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2006/126/ES
 Informace o inovovaném systému získávání, zdokonalování a zkoušek z odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel
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Lektor:

Mgr. Karel Bezděkovský, lektor s 22 letou praxí v silniční dopravě v oblastech
silničního provozu, prevence a bezpečnosti silničního provozu, dopravně správních
činností, zkoušek odborné způsobilosti řidičů a žadatelů o řidičská oprávnění.
Pracovník na ministerstvu dopravy ČR, oddělení agent řidičů.
Ing. Pavel Nahodil, , vedoucí oddělení agend řidičů na ministerstvu dopravy ČR

Název kurzu:

Kontrolní řád v praxi odborů dopravy a jeho aplikace na zákon

Počet dní:

1 den

Cena kurzu:

1.250,- Kč bez DPH

Cíl kurzu:
Cílem vzdělávacího programu je rozšířit, prohloubit a aktualizovat znalosti a praktické dovednosti
účastníků školení v záležitostech souvisejícími s výkonem státního odborného dozoru
v působnosti zákona č. 247/2000 Sb.
Lektor:

Mgr. Karel Bezděkovský, lektor s 22 letou praxí v silniční dopravě v oblastech
silničního provozu, prevence a bezpečnosti silničního provozu, dopravně správních
činností, zkoušek odborné způsobilosti řidičů a žadatelů o řidičská oprávnění.
Pracovník na ministerstvu dopravy ČR, oddělení agent řidičů.
Ing. Pavel Nahodil, , vedoucí oddělení agend řidičů na ministerstvu dopravy ČR

Název kurzu:

Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Počet dní:

1/2 dne

Cena kurzu:

1.050,- Kč bez DPH

Cíl kurzu:
Cílem vzdělávacího programu je:
- prohloubit znalosti účastníků školení o přestupcích, včetně řízení o opravných prostředcích
a zvláštních forem řízení
- rozšířit vědomosti ohledně právních institutů souvisejících s provozem na pozemních
komunikacích
informovat účastníky o připravovaných novelizacích právních předpisů vztahujících se
k danému tématu a o aktuální rozhodovací praxi soudů

Mobil: +420 731 652 268
circle@circle-education.cz
www.circle-education.cz

CIRCLE Education, s.r.o.
Politických vězňů 912/10
110 00 Praha 1

14

Zkrácený obsah kurzu:
-

Řízení o přestupcích na I. stupni, Řízení o opravných prostředcích, Zvláštní formy řízení o
přestupcích, Právní instituty související se správním trestáním v oblasti provozu na
pozemních komunikacích

Lektor:

Mgr. Michael Židův, vedoucí oddělení správního řízení a právních předpisů na
ministerstvu dopravy ČR, odbor provozu silničních vozidel, lektor a zkušební komisař
Institutu pro veřejnou správu Praha
JUDr. Ladislav Decarli, právník oddělení správního řízení a právních předpisů na
ministerstvu dopravy ČR, odbor provozu silničních vozidel s 20ti letou činností na
úseku správního řízení v oblasti silničního provozu n pozici správního orgánu II.
stupně s metodickým působením vůči správním orgánům I. stupně.

Název kurzu:

Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Počet dní:

1/2 dne

Cena kurzu:

1.050,- Kč bez DPH

Cíl kurzu:
- prohloubit znalosti účastníků školení v oblasti obecné a zvláštní části zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích a o skutkových podstatách přestupků podle zákona o silničním provozu
a některých dalších zvláštních zákonů
- rozšířit vědomosti ohledně právních institutů souvisejících s provozem na pozemních
komunikacích
- informovat účastníků školení o připravovaných novelizacích právních předpisů vztahujících
se k danému tématu a o aktuální rozhodovací praxi soudů
Zkrácený obsah kurzu:
- Obecná část zákona o přestupcích, Skutkové podstaty přestupků podle zákona č. 361/2000
Sb., o silničním provozu a podle jiných zvláštních předpisů, Právní instituty související se
správním trestáním v oblasti provozu na pozemních komunikacích
Lektor:

Mgr. Michael Židův, vedoucí oddělení správního řízení a právních předpisů na
ministerstvu dopravy ČR, odbor provozu silničních vozidel, lektor a zkušební komisař
Institutu pro veřejnou správu Praha
JUDr. Ladislav Decarli, právník oddělení správního řízení a právních předpisů na
ministerstvu dopravy ČR, odbor provozu silničních vozidel s 20ti letou činností na
úseku správního řízení v oblasti silničního provozu n pozici správního orgánu II.
stupně s metodickým působením vůči správním orgánům I. stupně.
Mobil: +420 731 652 268
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Finance
Název kurzu:

Daňový řád

Počet dní:

1 den

Cena kurzu:

1.650,- Kč bez DPH

Cíl kurzu:
Cílem kurzu je seznámit účastníky s daňovým řádem, zákonem č. 280/2009 Sb., který nahradil
dosavadní zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků., ve znění novely přijaté zákonem č.
30/2011 Sb. Kurz je především zaměřený na všeobecné informace o daních, které tak vyplývají
z daňového řádu a jeho technických novel.
Lektor:

Mgr. Jaroslava Siebeneicherová a Ing. Eva Nováková, zkušené daňové poradkyně
zapsané v seznamu daňových poradců Komory daňových poradců České
republiky.

Název kurzu:

Daňové zákony 2013

Počet dní:

1 den

Cena kurzu:

1.650,- Kč bez DPH

Cíl kurzu:
Cílem kurzu je seznámit účastníky s praktickými dopady změn daňové legislativy pro rok 2013, a
to v oblasti zdanění příjmů fyzických a právnických osob, daně z přidané hodnoty a správy daní
(resp. daňového řádu), zejména v souvislosti s v prosinci 2012 přijatým zákonem č. 500/2012 o
změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných
rozpočtů.
Lektor:

Mgr. Jaroslava Siebeneicherová a Ing. Eva Nováková, zkušené daňové poradkyně
zapsané v seznamu daňových poradců Komory daňových poradců České
republiky.
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Název kurzu:

Zákon o DPH - novela zákona včetně změn (2013)

Počet dní:

1 den

Cena kurzu:

1.650,- Kč bez DPH

Cíl kurzu:
Cílem kurzu je seznámit účastníky s novelou zákona o DPH včetně změn, které vycházejí z novely
směrnice.









Změny v náležitostech daňových dokladů a v evidenci pro účely DPH, nová pravidla pro
vystavování daňových dokladů.
Změny ve stanovení místa plnění při poskytnutí služeb, ve vzniku povinnosti přiznat daň.
Nová možnost stanovení kurzu pro přepočet cizí měny na české koruny.
Změny v osvobození u převodu nemovitostí, vklady nemovitostí do společnosti.
Uplatňování odpočtu daně.
Doplnění režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku, zjednodušení při zatřídění
stavebních prací.
Nová pravidla pro registraci plátce.
Ostatní změny a aktuální informace k DPH, odpovědi na dotazy

Lektor:

Mgr. Jaroslava Siebeneicherová a Ing. Eva Nováková, zkušené daňové poradkyně
zapsané v seznamu daňových poradců Komory daňových poradců České
republiky.

Název kurzu:

Mzdové účetnictví a důchodové spoření 2013

Počet dní:

1 den

Cena kurzu:

1.650,- Kč bez DPH

Cíl kurzu:
Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálními informacemi ve mzdovém účetnictví a
důchodovém spoření
Lektor:

Mgr. Jaroslava Siebeneicherová a Ing. Eva Nováková, zkušené daňové poradkyně
zapsané v seznamu daňových poradců Komory daňových poradců České
republiky.
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KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
Komunikační dovednosti jsou základ a nejdůležitější součást měkkých dovedností. Pokud člověk
ovládá umění komunikovat, je ve většině případů i dobrým týmovým spolupracovníkem nebo
vedoucím. Umí efektivněji řešit problémy, řídit projekty i sám sebe.
Naše nabízené kurzy KOMUNIKACE, Vás seznámí s důležitými pravidly verbální a neverbální
komunikace. Naučíte se tyto pravidla prakticky využívat jak v pracovním tak i v soukromém
životě.
Komunikační dovednosti Vám můžeme nabídnout i akreditované Ministerstvem vnitra.
Lektoři:

Mgr. Ing. Irma Bohoňková, Bc. Jiří Bréda, Ing. Petr Čurda, Mgr. Rudolf Hadrava, Ing.
Tomáš Roblík, Ing. Tomáš Gabriel Roblík, PaedDr. Pavel Štursa

Název kurzu:

Komunikace v obtížných situacích

Počet dní:
Cena kurzu:

1 den
1.350,- Kč bez DPH

Cíl kurzu:
Cílem kurzu je, aby účastníci porozuměli principům úspěšné komunikace z psychologického a
motivačního hlediska, a dokázali zvládnout a zklidnit obtížnou situaci, zejména v kontaktu
s občany.
Obsah kurzu:










Naučit se používat a rozvíjet komunikační techniky
Vědět, jak řešit vzniklé obtížné situace
Porozumět důležitosti budování a udržování dobrých vztahů
Rozvinout znalosti typologie povah v souvislosti s úspěšnou komunikací
Jak efektivně komunikovat s určitými typy a jak co nejlépe uspokojit jejich potřeby
Poznat obecné zásady psychologie
Porozumět souvislostem vazeb mezi emocemi, potřebami a motivačními faktory
Seznámit se s principy použití motivačně - komunikačních bran a myšlenkových map
Porozumět motivačním faktorům a naučit se používat znalostí myšlenkových map pro
eliminaci vzniku obtížných situací s občany
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Název kurzu:

Komunikace s veřejností – základy komunikace

Počet dní:
Cena kurzu:

1 den
1.350,- Kč bez DPH

Cíl kurzu:
Cílem kurzu je, aby účastníci porozuměli základním principům úspěšné komunikace vzhledem
k povahové typologii a poznali principy jak předejít obtížným situacím.
Obsah kurzu:












Ujasnění, co je to komunikace a co je jejím hlavním cílem
Porozumět významu a základům typologie povah v souvislosti s úspěšnou komunikací
Rozpoznat jednotlivé typy a zaujmout k nim odpovídající přístup
Jak efektivně komunikovat s určitými povahovými typy
Analyzovat potřeby klientů podle jejich typologie, snažit se co nejlépe uspokojit jejich
potřeby
Poznat obecné zásady efektivní komunikace
Jak se naučit předcházet obtížným situacím obecně
Porozumět důležitosti budování a udržování dobrých vztahů s občany
Jak předcházet případným nedorozuměním na pracovišti a s občany
Vědět, jak vhodně řešit vzniklé konfliktní situace
Faktory dlouhodobého vztahu s klientem

Název kurzu:

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI – vyjednávání, písemná korespondence,
tel. komunikace

Počet dní:

1 den

Cena kurzu:

1.350,- Kč bez DPH

Cíl kurzu:
Cílem kurzu je aby se účastníci orientovali v principech vyjednávání, v zásadách telefonické
komunikace a písemné korespondence.
Obsah kurzu:
 Vyjednávání a argumentace
 Zásady telefonické komunikace
 Účinná písemná korespondence
Mobil: +420 731 652 268
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Název kurzu:

Základy prezentačních dovedností

Počet dní:

1 den

Cena kurzu:

1.550,- Kč bez DPH

Cíl kurzu:
Cílem kurzu je orientace v řeči těla a navazující téma prezentace, kde se účastníci seznámí se
základy řeči těla a prezentačních dovedností v teorii i praxi, v souvislosti s pracovní náplní
účastníka školení.
Obsah kurzu:







Naučit se orientovat v základech řeči těla pro každodenní využití v úřednické praxi
Co nám sdělují postoje otevřené, uzavřené, obličej, paže,
Co lze poznat z podání rukou
Jak připravit úspěšnou prezentaci podle potřeb konkrétních úředníků
Všeobecné zásady efektivní prezentace
Porozumět jednotlivým prvkům, ze kterých se skládá úspěšná prezentace
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MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI
Metodika je uspořádána do 2 volně navazujících seminářů (jednodenní a dvoudenní).
Lektoři:

Mgr. Ing. Irma Bohoňková, Bc. Jiří Bréda Ing. Petr Čurda, Mgr. Rudolf Hadrava, Ing.
Tomáš Roblík, Ing. Tomáš Gabriel Roblík, PaedDr. Pavel Štursa, PhDr. Ivana
Honzlová

Název kurzu:

Příprava a vedení porad, jednání

Počet dní:

1 den

Cena kurzu:

1.650,- Kč bez DPH

Cíl kurzu:
Cílem kurzu je, aby se účastníci seznámili se zásadami příprav a vedení porad, rozšířili si znalosti
řeči těla, a uměli využít znalostí z oblasti povahové typologie.
Obsah kurzu:
 Charakteristiky povahových typů a jednání s nimi
 Vědět, jaké jsou způsoby přípravy a základní principy úspěšného vedení porad
 Zvýšit informovanost účastníků v užších oblastech témat řeči těla

Název kurzu:

Umění prezentace

Počet dní:

2 dny

Cena kurzu:

1.650,- Kč bez DPH

Cíl kurzu:
Účastníci budou v teorii a praxi seznámeni s principy úspěšné prezentace. Součástí jsou praktické
nácviky a kamerové zkoušky.
Obsah kurzu:
 Jaké jsou cíle prezentace
 Porozumět jednotlivým prvkům, ze kterých se skládá úspěšná prezentace
 Jak získat pozornost a přízeň
 Vědět, jak dobře, rychle a přirozeně prezentovat
 Nepředvídané potíže
 Možná úskalí
 Prezentační techniky a technologie
 Získat praktické zkušenosti v prezentačních dovednostech
 Praktické prezentace, kamerové zkoušky
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Délka kurzů je vždy určena na 1 den / 8 hodin nebo 6 hodin. Den může být také zkrácen dle
možností klienta, a to na 4 hodiny nebo 5 hodin.

NABÍDKA DALŠÍCH KURZŮ
Délka kurzu
(dny)

Název kurzu
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Lektoři:
Mgr. Ing. Irma Bohoňková, Bc. Jiří Bréda Ing. Petr Čurda, Mgr. Rudolf
Hadrava, Ing. Tomáš Roblík, Ing. Tomáš Gabriel Roblík, PaedDr. Pavel
Štursa
Vedení porad

2

Delegování

2

Řízení změny

2

Komplexní řešení problémů

2

Prezentační dovednosti

2

Nástroje manažera k motivování zaměstnanců

2

Vedení lidí = pracovního týmu

2

Umění týmové spolupráce – řízení týmu

2

Řešení konfliktních situací

2

Firemní kultura

2

Pracovně právní vztahy

1

Řízení lidských zdrojů

1

Základy podnikání

2
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Lektoři:
Mgr. Ing. Irma Bohoňková, Bc. Jiří Bréda Ing. Petr Čurda, Mgr. Rudolf
Hadrava, Ing. Tomáš Roblík, Ing. Tomáš Gabriel Roblík, PaedDr. Pavel
Štursa
Telefonická komunikace

2

Umění komunikace – neverbální

1

Umění komunikace – verbální

1

Asertivita v každodenní praxi

1

Sebepoznání manažera a chování lidí v organizaci

1

Zvládání stresu, prevence a jeho odstraňování

2

Efektivnmí komunikace

2

Argumentace a vyjednávání

2

Trénink lektorských dovedností I.

1

Trénink lektorských dovedností II. - Koučing

1
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ORGANIZAČNÍ DOVEDNOSTI
Lektoři:
Mgr. Ing. Irma Bohoňková, Bc. Jiří Bréda Ing. Petr Čurda, Mgr. Rudolf
Hadrava, Ing. Tomáš Roblík, Ing. Tomáš Gabriel Roblík, PaedDr. Pavel
Štursa
Koučing

1

Time management

1

Emoční inteligence

1

OBCHODNÍ DOVEDNOSTI
Lektoři:
Světlana Holečková, Ondřej Šedivý, Mgr. Ing. Irma Bohoňková, Bc. Jiří
Bréda Ing. Petr Čurda, Mgr. Rudolf Hadrava, Ing. Tomáš Roblík, Ing.
Tomáš Gabriel Roblík, PaedDr. Pavel Štursa
IMAGE obchodníka

2

Typologie zákazníka

1

Psychologie v obchodě

2

Vedení obchodního jednání

2

Obchodní dovednosti v praxi

2

Kurz pro prodejce

2

Prodej po telefonu

2

Obchodní korespondence

1

PERSONALISTIKA
Lektoři:
Mgr. Marie Křimská, PhDr.Miroslav Komárek, CSc.
Osobní rozvoj a motivace zaměstnance

1

Personalistika I. - výběr zaměstnance

1

Personalistika II. - Příjmací pohovory

1

Hodnotící pohovor se zaměstnancem
1
FINANČNÍ DOVEDNOSTI
Lektoři:
Ing. Petra Macháčková, Ing. Eva Nováková, Jaroslava Siebeneicherová
Finanční řízení podniku a daňové aspekty

2

Controlling

1

Finanční řízení pro nefinanční managery I.

2

Účetní a daňové novinky roku 2013
Roční zúčtování záloh za rok 2012 a změny ve zdaňování
mezd zaměstnanců v roce 2013

1
1

Důchodové pojištění v roce 2013 - velká reforma od 1. 1. 2013

1

Přehled změn ve vedení mzdové agendy v roce 2013

1

Změny v nemocenském pojištění od roku 2013
Roční zúčtování záloh a změny ve zdaňování mezd
zaměstnanců

1

Náhrady cestovních výdajů v tuzemsku i v zahraničí

1

Vedení mzdové agendy – základy

1

2
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Mzdové aktuality a praxe pro pokročilé

2

Mzdové minimum pro personalisty
Daň z příjmů právnických osob - uznatelné a neuznatelné
daňové výdaje (náklady)

1

Účetní závěrka

1

1

Daň silniční
1
Cestovní náhrady v roce 2013 - v návaznosti na legislativní
změny v zákoníku práce a v zákoně o daních z příjmů
1
PRÁVO
Lektoři:
JUDr. František Laštovka, Mgr. Martin Čech, JUDr. Marian Polický
1
Zákoník práce a pracovní právo
ZÁKONÍK PRÁCE A SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY - aktuality a
1
zkušenosti s novelou
1
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
Odpovědnost zaměstnance za škodu

1

Pracovní právo pro mzdové účetní
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci
zákoníku práce
Vnitrofiremní pracovněprávní a mzdové předpisy (vč.
kolektivních smluv)
Povinnosti zaměstnavatele při vzniku a skončení
pracovněprávního vztahu z pohledu orgánů inspekce

1

Změny a skončení pracovního poměru

1

Nakládání s majetkem státu z hlediska zákona o majetku ČR

1

Kontrola a audit hospodaření s majetkem
Stavební zákon - velká novela v řízeních o umístění, povolení
a užívání staveb účinná od ledna 2013
Veřejné zakázky v praxi - zákon o veřejných zakázkách po
novele
Zadávání veřejných zakázek - novela od 1. 4. 2012 + vyhlášky
účinné od 1. 9. 2012
Správní řízení na úseku stavebního zákona po novele
stavebního zákona (územní řízení, stavební řízení, řízení o
odstraňování staveb) dle správního řádu (zákon č. 500/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů) a dle stavebního zákona
(zákon č. 183/2006 Sb., po novele zákona č. 350/2012 Sb.)
Velká novela stavebního zákona - změny v územním
rozhodování, povolování, užívání a odstraňování staveb
Úspěšné vymáhání pohledávek a účinná prevence
nedobytnosti

1

Správné uzavírání smluv a limitace rizik (zajištění pohledávek)

1

1
1
1

1
1
1

1

1
1
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PC DOVEDNOSTI
Lektoři:
Ing. Stanislav Šindelka, Ing. Robert Latýn , Stanislav Kajtár,
Radovan Penc
MS Excel – základní kurz

2

MS Excel – pokročilý kurz

2

MS Word – základní kurz

2

MS Word – pokročilý kurz

2

MS Outlook

2

MS PowerPoint

2

ODBORNÉ DOVEDNOSTI
Lektoři:
Pavel Novák, Ing. Tomáš Roblík, Olga Buderová
Mistr ve výrobě

2

Škola mistrů I. - Mistr a řízení firmy

1

Škola mistrů II. - Mistr a řízení lidských zdrojů

1

Asistentka – sekretářka

1

BOZP, požární ochrana a hygiena

1

Zdravotní způsobilost ve výrobě

1

Délka kurzů může být na základě požadavků objednatele upravena.

KURZY - JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ
Název kurzu

Délka kurzu
(hodiny)

Český jazyk
Německý jazyk
Anglický jazyk
Francouzský jazyk
Italský jazyk
Čínský jazyk
Portugalský jazyk

Podle konkrétní
poptávky
objednatele

Ruský jazyk
Japonský jazyk
Řecký jazyk
Španělský jazyk
Holandský jazyk
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Výuka může probíhat v malých skupinách (2-3 účastníci) nebo velkých skupinách (6-12 účastníků).
Zaměření kurzů: všeobecný jazyk, odborný jazyk (profesní jazyková příprava) a příprava na mezinárodní
uznávané a státní jazykové zkoušky.

VÝBĚR A STRUČNÝ POPIS NEJAKTUÁLNĚJŠÍCH
KURZŮ – 2013
Získání dotace z fondů EU není založené pouze na nápadu. Významným bodem je i příprava
rozpočtu!
Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí realizovat projekt EU. Cílem kurzu je připravit jeho
účastníky na finanční stránku projektu. Projekt není jen o tom, mít věcnou potřebu, ale také je
zapotřebí promyslet a hlavně sestavit rozpočet projektu, který pokryje jeho potřeby. Absolventi
kurzu se budou lépe orientovat v jednotlivých kapitolách rozpočtu a lépe odhadnou náročnost
projektů po finanční stránce.
1. Obecný úvod do fondů EU (fondy, operační programy ČR)
2. Prvotní projektový záměr projektu
3. Tvorba rozpočtu projektu
4. Praktické cvičení – vytvoření rozpočtu vzorového projektu
5. Závěr – kde hledat informace, potřebné dokumenty

1 den/6h.

Pracovní doba, překážky a dovolená v práci
Kurz ocení personalisté ve firmách, vedoucí pracovníci, účetní a všichni, kteří potřebují získat
kompletní informace o dané oblasti. Účastníci tak budou seznámení s odchylkami pracovní
doby u specifických profesí a naučí se správně používat překážky v práci – rozliší, kdy může
zaměstnance uvolnit z práce a kdy musí. Seznámí se s novými pravidly pro dovolenou po
novele zákoníku práce, naučí se používat dovolenou jako benefit pro zaměstnance, pravidla
dovolené pro vznik nároku, při změně zaměstnání, krácení a další.















Týdenní úvazek a směnné režimy.
Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby.
Pružná pracovní doba, konto pracovní doby a jiná úprava pracovní doby.
Přestávky v práci a bezpečnostní přestávky.
Doby nepřetržitého odpočinku.
Práce přesčas a pracovní pohotovost, práce ve svátek a v sobotu/neděli (+ příplatky).
Evidence pracovní doby a nejčastější problémy.
Úpravy pr. doby: na pracovní cestě, v autodopravě, u pedagogů, zdravotníků a hasičů.
Překážky v práci.
Dovolená (nárok, zánik nároku, určení čerpání, krácení, odvolání z dovolené,
dovolená při změně zaměstnání …).
Dodatková dovolená.
Mateřská a rodičovská dovolená.
Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost.
Kontrola (na co se připravit, jak vést agendu tak, abychom v budoucnu neměli
problém).
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Změny v právní úpravě (srovnání stávajícího a původních znění zákoníku práce).
Příklady z praxe a možnost kontroly/konzultace nad vlastními "docházkami" účastníků.

Seminář proběhne převážně formou přednášky, minoritně formou diskuse, vzorové příklady.

Občanské právo
Kurz je určena vedoucím pracovníkům, zaměstnancům ale i ostatním osobám majícím zájem
o orientaci v občanském právu, které od 01.01.2014 přinese Občanský zákoník 89/2012 Sb.
Kurz bude členěn do části hovořící o významu soukromého práva při vzniku právních vztahů
mezi fyzickými osobami, fyzickými i právnickými osobami a fyzickými, právnickými osobami na
jedné straně a státem na straně druhé v oblasti majetkových práv a ochraně osobnosti.
Obsah kurzu vychází z 3 081 paragrafů nového občanského zákoníku a dělí se do pěti částí
a to obecná ustanovení (§ 1 až 654 zahrnují vymezení právnických a fyzických osob, právní
úkony a právní skutečnosti, odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení, věci a jejich
členění, zástavní právo, vlastnictví a spoluvlastnictví, rodinné právo a dědické právo ),
absolutní majetková práva (§ 976 až1.720, zahrnuje věcná práva, vlastnictví, spoluvlastnictví a
dědické právo), relativní majetková práva (§ 1.721 až 2.990, zahrnuje závazkové právo) a
ustanovení společná (§ 2.991 až 3.081).

1 den/8h.

Výklad jednotlivých kapitol bude podán s poukazem na dosud platnou právní úpravu v zákoně
40/1964 Sb.

Úspěšné vymáhání pohledávek a účinná prevence nedobytnosti
Seminář se zaměřuje na problematiku vymáhání pohledávek z pohledu věřitele. Pozornost
bude kladena na postup věřitele při vymáhání pohledávek, řízení spojená s vymáháním
pohledávek, možnosti uspokojení pohledávek a prevenci nedobytnosti pohledávek, a to
z pohledu zákona, praxe i platné relevantní judikatury českých soudů. Důraz bude kladen
nejen na právní, nýbrž i na daňové a účetní aspekty, kdy bude poskytnut návod k účetnímu a
daňovému postupu, jak se vyvarovat častým chybám a zajistit optimálnímu řešení z hlediska
dopadu na základ daně z příjmů.

1 den/8h.

Správné uzavírání smluv a limitace rizik (zajištění pohledávek)
Seminář se zaměřuje na problematiku vyhotovování a uzavírání smluv a možnosti, jak předejít
případným rizikům (neplatnost smlouvy, správné zajištění závazků, vhodnost rozhodčího
řízení, neurčitost závazků). Pozornost bude věnována postupu při uzavírání smluv, obsahu
smluv, častým chybám, ke kterým při uzavírání smluv dochází, použití zajišťovacích
instrumentů, a to vše z pohledu zákona, praxe i platné relevantní judikatury českých soudů.
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CENOVÁ NABÍDKA
Ceny vzdělávacích programů jsou pro zefektivnění využití prostředků vynaložených zadavatelem
stanovovány individuálně dle zjištěných potřeb klienta a stanovené náročnosti programů.
Analýza vzdělávacích potřeb je pro klienta realizována ZDARMA.
Účastníkům kurzu budou poskytnuty veškeré potřebné materiály (sešity, psací potřeby a další
pomůcky vyplývající z obsahu učebních předmětů).
Na konci každého kurzu získá účastník certifikát o absolvování kurzu. V případě akreditovaných
kurzů bude vystaveno každému účastníkovi osvědčení dle schválené akreditace od MV ČR.
Občerstvení na kurzu ZDARMA.
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REFERENCE NAŠÍ SPOLEČNOSTI:
A.W. společnost s ručením omezeným /spol. s r.o./

http://www.tvaruzky.cz/

ASTOS AŠ a.s.

http://www.astos.cz/

GRUPO ANTOLIN OSTRAVA s.r.o.

http://www.grupoantolin.com/

Hospodářská komora České republiky

http://www.komora.cz/

JM Klima s.r.o.

http://www.jmklima.cz

Kingspan a.s.

http://www.kingspan.cz/

NC Line s.r.o.

http://www.ncline.cz/

Okresní hospodářská komora Jeseník

http://www.ohk.jesenik.com/

Okresní hospodářská komora Šumperk

http://www.ohk-sumperk.cz/

ORLÍK-KOMPRESORY výrobní družstvo

http://www.orlik.cz/

PERMON s.r.o.

http://www.permon.cz/

PILOUS-pásové pily, spol. s r.o.

http://pilous.cz/

Státní léčebné lázně Bludov, s.p.

http://lazne-bludov.cz/

Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení

http://www.sst.cz/

TexColor Č. Budějovice, spol. s r.o.

http://www.tex-color.cz/cb/

TexColor Ostrava, spol. s r.o.

http://www.tex-colorcz.cz/

VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.

http://www.vapenka-vitosov.cz/

Státní správa - školíme pro:
Úřad městské části Praha 14

http://www.praha14.cz/

Úřad městské části Praha 17

http://www.repy.cz/

Městská část Praha 5

http://www.praha5.cz/
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KONTAKT
Sídlo společnosti:
Jiráskova 247/1, 250 88 Čelákovice
IČO: 28501136
DIČ: CZ28501136
Kancelář:
Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 192 260
Mobil: +420 731 652 268
E-mail: circle@circle-education.cz

Místa školení:
Politických vězňů 1419/11, 110 00 Praha 1 – kapacita až 20 míst
Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 – kapacita až 20 míst
Bertholdovo náměstí 66, 542 26 Horní Maršov – kapacita až 200 míst

Naše společnost má dále k dispozici v Severočeském a Jihočeském kraji školicí střediska s možnou
obsazeností až 500 míst.
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Děkujeme za čas, který jste věnovali
posouzení naší nabídky
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