
 

    

 

 

 

 

 

VĚDOUCÍ VEDOUCÍ 

Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr, Praha,  

14. – 15. června 2022  

Pro koho je seminář určen 

Seminář je určen pro vedoucí týmů programových pracovníků a vedoucí pracovníky organizací. 

Specifikace základní vstupní úrovně znalostí a dovedností účastníků 

Nezbytným vstupním předpokladem je brát svou vedoucí práci vážně (i s potřebnou a patřičnou dáv-

kou humoru), mít chuť stále přemýšlet o vhodnějších strategiích jak rozvíjet své pracovní týmy 

v souladu s vlastními možnostmi.  

Vzdělávací cíl semináře 

Poskytnout podporu a oporu lídrům (lektorských) pracovních týmů pro jejich vedoucí práci. Nabídnout 

prostor pro reflexi vlastního výkonu vedoucího a inspiraci a motivaci ke zlepšení v souladu 

s osobnostními předpoklady a preferencemi účastníků. 

 

V průběhu semináře se budeme věnovat těmto tématům: osobnost a role vedoucího pracovníka a 

různé styly vedení, fungování týmu jako celku (např. jak na výběr a zaučení nového pracovníka, nástro-

je na sdílení informací a plánování činnosti, komunikace, atp.), rozvoj pracovníků a týmů (např. plány 

osobního rozvoje, manažerské rozhovory, teambuildingy, aj. nástroje). 

Lektorky budou vycházet zejména ze své praxe vedoucích pracovních týmů organizací působících 

v environmentální výchově. V průběhu semináře budou reagovat na potřeby účastníků a zařazovat 

témata související s prací vedoucího, po kterých bude mezi účastníky zjištěna největší poptávka a po-

třeba ke sdílení. 

Metody a formy využité v rámci semináře 

Krátké přednášky a prezentace, vlastní práce účastníků samostatně i ve skupinách, diskuse, sdílení a 

skupinové učení, zpětná vazba. 

Lektorský tým 

Ing. Lenka Skoupá a Mgr. Martina Chvátalová a možná přijde i host… 

Lenka s Martinou realizovaly podobný kurz v roce 2020, tehdy s názvem „Když rozvoj, tak týmový“. 

Absolventy tohoto kurzu znovu rádi přivítáme, ale témata budou obdobná, a proto spíše doporučuje-

me se porozhlédnout po jiných kurzech či formách vašeho vedoucího rozvoje. 

 

Ing. Lenka Skoupá, místopředsedkyně SRAZ, z. s. a předsedkyně Toulcův dvůr, z. s. od roku 2009. Ab-

solventka rekvalifikačního kurzu Manažer NNO od NROS, seminářů vedení a koučování týmu, týmo-

vých rolí, leadershipu a dalších. Má dlouhodobé zkušenosti na pozici předsedkyně spolku dobrovolnic-



 

 

 

 

kého charakteru i profesionálních organizací. Hledá odpovědi na otázky motivace týmu, prevence syn-

dromu vyhoření a hodnocení práce ředitelů. 

 

Mgr. Martina Chvátalová, ředitelka Botič o.p.s. od roku 2014, od začátku své pracovní kariéry v roce 

2002 na Toulcově dvoře se (většinou bez vlastního usilování) ocitala na vedoucích a koordinačních 

pozicích, hodně se už o vedení z praxe i různých forem cíleného vzdělávání naučila, ale stále hledá 

vhodné přístupy, což ji baví, oslovuje ji hodnotově zaměřený leadership, koučovací přístup, svoboda v 

práci; absolventka rekvalifikačního kurzu Manažer NNO od Neziskovek a řady dalších kurzů 

k leadershipu a konzultací ohledně vedení organizace a pracovního týmu.  

Časový harmonogram 

Jedná se o dvoudenní seminář s časovou dotací 12 hodin, začíná se i končí obědem.  

 

Úterý 14. června:  

12:00 - 12:30 příjezd a prezence účastníků 

12:00 - 12:45 oběd ve Zdravé jídelně (u prezence dostanete stravenku) 

13:00 - 18:00 výuka (přestávky budou!) 

18:00 - 18:45 večeře 

18:45 - 20:45 výuka 

20:45 volný program, dobrovolné sdílení, odpočinek, dohánění pracovních restů, apod. 

 

Středa 15. června 

8:00 - 9:00 týmová snídaně (součást výuky) 

9:00 - 13:00 výuka 

13:00 předání osvědčení, oběd, odjezd  

 

Odhad času mimo učebnu 10 - 50 %; bude záležet na počasí a převažující chuti účastníků. Například 

taková týmová snídaně v trávě se přímo nabízí… 

 

Pro vydání osvědčení je nutné absolvovat celý seminář v počtu 12 hodin. Pokud odjedete dříve, bude 

na Vašem osvědčení uveden pouze počet absolvovaných hodin.  

Účastnický poplatek 

Účastnický poplatek činí 2 000 Kč pro členy Pavučiny, 3 000 Kč pro ostatní účastníky. V ceně je zahrnu-

to ubytování, stravování (plná penze, strava vegetariánská) a program. Cena nezahrnuje dopravu 

účastníků do místa konání semináře. Seminář je určen pro minimálně 15 a maximálně 22 účastníků, 

přednost mají dříve přihlášení. 

Účastnický poplatek bude uhrazen na účet Pavučiny na základě vystavené faktury po uzavření přihlašo-

vání. Poplatek se hradí předem a je nevratný. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semi-

náře zúčastnit, může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka. 

Seminář není akreditovaný.   

Přihlášky 

Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději však 28. květ-

na 2022. Po tomto datu je možné se přihlásit pouze na základě osobní domluvy. Pokud zájem o semi-

nář výrazně převýší jeho kapacitu, vyhrazuje si Pavučina právo dodatečně omezit počet účastníků 

z jedné organizace. S přihlášením neváhejte.  



 

 

 

 

 

V případě, že bude přihlášeno méně než 15 účastníků, nebude se seminář konat. Není to v našich fi-

nančních možnostech.  

Přihlásit se lze vyplněním přihlášky https://forms.gle/AP4izpePecGbNub17 O přijetí přihlášky budete 

informováni obratem, o realizaci semináře a Vašem zařazení do něj budete informováni do 29. května 

2022.  

Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely školení dle naří-

zení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 

v souladu se zpracováním osobních údajů a jejich předání třetí osobě (organizátorovi semináře).  

Ostatní 

Nejpozději 10 dní před začátkem semináře Vám bude zaslán podrobný program a další organizační 

informace. 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108 
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