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Vaši firmu to však nebude stát ani korunu! 

Aktivity je možné realizovat v prezenční 

i kombinované formě nebo pouze on-line.

Při společné konzultaci zjistíme vaše vzdělávací 

požadavky a nastavíme plán školení vašich 

zaměstnanců přesně potřebám vaší společnosti.

Stojíte před rozhodnutím, jak uspokojit vysoké 

nároky na pracovní kompetence? Rozvoj 

potenciálu zaměstnanců stojí čas i peníze. 

Nabízíme proto svým členům úsporu těchto 

zdrojů. Jedná se o školení na míru, jehož plnění 

se čerpá z de minimis společnosti. 



Na jaké výzvy 
reagujeme?

Už nikdy návrat před Covid... Firmy začínají 

uplatňovat nové způsoby řízení. Kdo se 

nepřizpůsobí době, stane se na pracovním trhu 

neatraktivním. Moderní plánování kvality, 

generation management, agilní řízení, to jsou jen 

některé z nových výzev, které vám představíme 

a pomůžeme uvést do praxe.

Poznejte nové způsoby 
managementu

Dejte sbohem stresu na 
pracovišti

Manažeři stále častěji podřizují dosahování  

skvělých výsledků chronickému stresu, který vede

k civilizačním nemocem. My vám však vysvětlíme, že 

stress management, brain jogging a zdravý životní 

styl nejsou prázdné fráze, ale klíčové aspekty 

firemního řízení.

Rozšiřte si znalosti v 
Business English

Naše školení připraví manažery na používání cizího 

jazyka v běžných pracovních situacích i pro náročná 

vyjednávání a prezentace v angličtině, čímž vzroste 

jejich kredit a tím i prestiž vaší firmy.

Ovládněte své pracovní 
počítače

Také znáte tu noční můru na pracovišti? Počítač 

přestane vašeho manažera poslouchat. Čekáte na 

ajťáka a pracovní hodiny zbytečně plynou. 

Pojďme s tím skoncovat. Představíme řešení 

problému se softwarem, hardwarem i zásady 

kyberbezpečnosti, aby se management mohl 

věnovat tomu, co je důležité.



Oblíbené 
modely 
školení
Time management
Efektivní komunikace
Stress management
Komunikační dovednosti
Efektivní práce s časem
Vedení lidí
Firemní hodnoty
Firemní kultura
Procesní řízení
Konflikty
Budování týmu
Projektové řízení
Agilní metody řízení
Týmová spolupráce
Obchodní dovednosti
Zvyšování efektivity procesů
Delegování

Řízení projektu v excelu
MS Outlook
IT metody a nástroje osobní 
produktivity

* jedná se o výčet oblíbených kurzů, vybírat  

však můžete až z 500 modulů školení



Vybrané 
reference 
účastníků 
školení

„Cílem vzdělání a moudrosti je, 
aby člověk viděl před sebou 
jasnou cestu života, po ní 
opatrně vykračoval, pamatoval 
na minulost, znal přítomnost a 
předvídal budoucnost.“

„Během školení jsme si pojmenovali řadu 

problémů z každodenního života firmy

a rozebrali je. Díky tomu jsme dokázali

i odstranit bariéry mezi některými 

spolupracovníky.“

„Prostřednictvím ČMA jsme se mohli účastnit 

kurzů Akademie mistrů. Velmi oceňujeme 

přístup školitelů a výuku, která je pro naše 

zaměstnance vždy podnětná a ochotně se kurzů 

účastní.“

„Touto vzdělávací aktivitou jsme dostali návod, 

jak, co, v jakém rozsahu a s jakou podporou ve 

firmě řešit. Srozumitelnost, tempo a také 

komunikační schopnosti lektora byly výborné.“

Jan Amos Komenský



Vzdělávání 
pro Vaše 
zaměstnance

Využijte projekt České 
manažerské asociace a Centra 
andragogiky nabízející přes 
500 modulů

V případě zájmu o školení napište na

obchod@centrumandragogiky.cz

nebo volejte

773 695 294


