
 

 

Letní škola 2021 
aneb Oživte vaše HR po covidové pauze! 

 

Po roce vás opět srdečně zveme na naši Letní školu pro personalisty  

ve znamení trochu jiného školení 
 

Kdy?        21. - 22. července 2021 

25. - 26. srpna 2021    
     vždy od 9 do 17 hodin     

 

Kde?   Vzdělávací centrum Randls Training 
 

Co?   Prakticky laděné a odlehčené dvoudenní školení pro personalisty 
 

• Přesvědčivý projev personalisty v každodenní praxi 
Charismatický lektor komunikace a kouč Robert Sättler vás provede praktickým 

interaktivním tréninkem se zaměřením na autentický projev, jistotu vystupování nebo 

schopnost získat a udržet si pozornost posluchačů. Jak překonávat komunikační bariéry 

a zůstat ve své síle, když komunikujete špatné zprávy? Jak správně dávkovat emoce? 

Jakou roli hraje v přijetí vašeho rozhodnutí váš hlas, řeč těla, vaše působení na druhé? 
 

• Vybraná aktuální pracovněprávní témata  
Podle vývoje aktuální legislativy a HR praxe a podle toho, co přinesou následující měsíce, 

v každém případě ale v podání Nataši Randlové, Michala Peškara a dalších členů 

pracovněprávního týmu Randls. 

V žádném případě nebude chybět přehled pracovněprávní judikatury za uplynulý rok a 

oblíbená pracovněprávní poradna.  
 

Co navíc? Inspirativní setkání a tipy pro tělesnou i duševní pohodu v práci 
 

• Lidská tvář a svěží mysl HR  
Správné držení těla a páteře (nejen) jako zdroj vnitřní rovnováhy při náročném pracovním 

dni (podle terapeutky Kataríny Dioszegiové), obličejová jóga a jiné dobrozvyky jako 

rychlé občerstvení na pracovišti pro tvář a mysl i jako mocný prostředek neverbální 

komunikace při jednání se zaměstnanci (v podání inspirativní ženy a zpěvačky 

Petry Vlkové). 
 

• Podpora organismu a prevence běžných onemocnění 
Neinvazivní, přírodní a nesmírně účinný způsob, jak předcházet běžným nemocem nebo 

třeba jen obyčejné únavě očima lékařky celostní medicíny MUDr. Pavly Rozínkové. 
 

Za kolik? 6.500 Kč + DPH za dvoudenní letní školu  

Cena zahrnuje program školení na oba dny, besedy během polední pauzy, veškeré pracovní 

materiály a kompletní občerstvení (včetně teplého oběda a studených i teplých nápojů). 

Více informací najdete v průběhu jara na www.randlstraining.com. Pokud si chcete již nyní 

rezervovat místo, napište nám. Těšíme se na vás! 

http://www.randlstraining.com/

