
Termín Název kurzu Místo

10. 04. Stres, konflikty, diskriminace v životě zdravotní sestry Brno

11. 04. Psychohygiena zdravotní sestry Brno

12 .04. Manažerské dovednosti II. Praha

22. 05. Stres, konflikty, diskriminace v životě zdravotní sestry Praha

23. 05. Psychohygiena zdravotní sestry Praha

24. 05. Manažerské dovednosti III. Praha

05. 06. Manažerské dovednosti II. Brno

06. 06. Manažerské dovednosti III. Brno

Velmi si vážíme možnosti nabídnout Vám naše služby v oblasti vzdělávání pro zaměst-
nance ve zdravotnických profesích.

Jedná se o blok 5 samostatných kurzů, které jsou určeny prioritně profesím zdravot-
ních sester, pečovatelek případně zdravotních sester ve vedoucích pozicích.

Cílem realizace kurzů je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání ve zdravotnictví, kon-
krétně v oblasti dalšího vzdělávání nelékařských pracovníků. Tímto krokem přispíváme 
ke zvýšení kvalifikační úrovně zdravotnického personálu, ale v konečném důsledku 
zejména k posílení kvality poskytované zdravotnické péče.

 Vzdělávání se věnujeme již od roku 2006, disponujeme akreditovanými vzdělávacími 
programy, které vytváříme jak pro svou potřebu, tak pro potřeby našich klientů.

Parametry kurzů

Místo konání Brno 
třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno

Místo konání Praha 
Thunovská 12, Praha – Malá Strana

Doba konání kurzů 
od 09:00 do 15:00

Kurzy akreditovány u ČAS – 4 kredity. 

Cena kurzu 1 900 Kč a zahrnuje tištěné 
studijní materiály, certifikát a občerstvení.

Přihlašování probíhá prostřednictvím:

 � e-mailu kratochvilova@AQE.cz 

Do e-mailu uveďte termín kurzu 
a Vaše fakturační údaje. Poté Vám 
pošleme potvrzení o registraci 
a fakturu k úhradě.

 � telefonicky na čísle 731 640 429

 � webového formuláře

Kliknutím na ikonu „mám zájem 
o tento kurz“ na stránkách 
http://www.aqeacademy.cz/
kalendar-otevrenych-kurzu/

Kurz je možné realizovat rovněž 
v sídle Vaši organizace – nemocnice, 
zdravotnického zařízení, apod. pro 
max. 20 účastníků za cenu 19 000 Kč 
včetně DPH.
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Přehled aktuálních kurzů (nejen) 
pro zdravotní sestry na 1. pololetí roku 2017

Kurzy akreditovány u ČAS – 4 kredity



Kontaktujte nás

Lucie Kratochvílová
manažer | AQE academy
tel. +420 731 640 429
mail kratochvilova@AQE.cz

O společnosti AQE advisors, a.s.

Jsme přední česká vzdělávací a pora-
denská společnost poskytující služby 
subjektům soukromého i veřejného 
sektoru. Kombinujeme přístup indi-
viduální pozornosti malé společnosti 
s uplatněním metodik a nástrojů velkých 
mezinárodních poradenských společností 
v řadě odvětví a specializací.

Na trhu působíme již od roku 1991. Díky 
naší dlouhé historii jsme schopni našim 
zákazníkům zajistit kontinuitu, zkušenosti 
a tým specializovaných poradců a lektorů. 
Naši experti přináší znalosti, iniciativu 
a kreativitu k řešení problémů napříč 
odvětvími s takovými výsledky, které nad 
očekávání naplňují zadané cíle.

Zaměřujeme se zejména na:

 � Řízení lidských zdrojů a vzdělávání

 � Strategické řízení

 � Organizační plánování

 � Procesní modelování 

 � Ekonomické poradenství

A v neposlední řadě na poradenství při 
čerpání dotací z fondů EU.

Anotace kurzů
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI II. 

Obsahem semináře jsou navazující témata personálního charakteru: výběr nejvhod-
nější uchazečky na obsazovanou pracovní pozici, adaptační proces zaměstnance, 
stimulace a motivace zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců.

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI III.

Kurz je zaměřen na pracovní právo (pracovní smlouva, dohody mimo pracovní poměr, 
mzdová/platová problematika, skončení pracovního poměru), dále je rozebíráno rovné 
zacházení a zákaz diskriminace na pracovišti, je pojednáváno o mobbingu/bossingu 
a důsledcích sexuálního obtěžování pro oběť a její okolí „bullying“.

Kurzy Manažerské dovednosti II. a III. na sebe obsahově přímo nenavazují, je možné 
je absolvovat samostatně.  

Termín kurzu Manažerské dovednosti I. bude vypsán v 2. pololetí roku 2017.

STRES, KONFLIKTY, DISKRIMINACE V ŽIVOTĚ ZDRAVOTNÍ SESTRY

Smyslem kurzu je podpořit zdravotní sestry v jejich náročném povolání, vybudovat 
zdravý postoji k práci, k pacientům, kolegům a nadřízeným. Uvědomění si možných 
rizik způsobených dlouhodobým stresem, osvojení si základních technik relaxace 
a prevence syndromu vyhoření.

PSYCHOHYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY 

na tomto semináři je zdůrazňován význam duševní hygieny, jsou vymezeny pojmy 
duševního zdraví a obecné předpoklady duševní rovnováhy; sebepoznání a sebevý-
chova, metody sebepoznávání; životospráva z hlediska duševní hygieny; odpočinek 
a spánek; denní režim a hospodaření s časem; pracovní prostředí z psychohygienic-
kého hlediska; sociální aspekty duševní hygieny.

Lektor kurzů
Mgr. Stanislav Loskot, MBA získal  praktické zkušenosti s vedením  organizací, řízením 
lidí, jejich motivací/stimulací a hodnocením v soukromém i veřejném sektoru.

V současnosti pomáhá budovat týmy pro širokou škálu společností, zejména v oblasti 
managementu a kvality. Jako lektor se zaměřuje na manažerské dovednosti, řízení lid-
ských zdrojů a komunikační dovednosti. 

Školení pro zdravotnický personál se věnuje již třetím rokem a má na kontě více než 
500 proškolených a spokojených zdravotních sestřiček. 

Strana 2/2

AQE advisors, a.s.

třída Kpt. Jaroše 1944/31 
602 00 Brno-město 
Česká republika

tel. +420 542 213 199

web www.AQEacademy.cz
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