VÁS POZÝVAJÚ NA SEMINÁR
PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

RIADENIE ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Chcete stihnúť viac práce za menej času?
Radi by ste zlepšili podmienky vo svojej jedálni
a súčasne mali menej starostí?
Chcete dobre vychádzať i s "nepríjemnými" ľuďmi?
Veľa praktických rád nielen k týmto témam zaznie na úplne
novom seminári, ktorý pre Vás organizuje portál Jedálne.sk.
Zárukou vysokej kvality sú príťažlivé témy a spôsob vedenia seminára obdobne ako na osvedčenom
týždennom manažérskom školení v Plzni. Toto školenie má tradične vysokú prestíž a všetci účastníci
opakovane potvrdzujú naozaj mimoriadny význam školenia pre ich ďalšiu prácu aj osobný život.
Lektorom je zakladateľ a dlhoročný manažér firmy VIS Ing. Vladimír Bureš. Sám dosiahol významných
úspechov a cestu k nim vie priblížiť i ďalším účastníkom svojich prednášok. Dlhé roky pôsobí aj na
Slovensku. Možno si ešte pamätáte, ako v roku 2008 pomáhal zavádzať euro v školských jedálňach
a jeho článok pomohol presvedčiť ministerstvo školstva, aby povolilo zaokrúhlenie cien jedál
v eurách na 2 desatinné miesta. V roku 2012 prednášal na krajských konferenciách a jeho prednáška
"Riadim dobre svoju jedáleň" bola účastníkmi vysoko hodnotená.
Takže sa máte na čo tešiť. Podobné akcie prebehli v SR aj v minulom roku. Účastníci si cenili najmä
tieto vecí:
- rokovanie prebieha v menších skupinách do max 25 osôb (je lepší priestor pre praktické cvičenia
aj pre riešenie konkrétnych problémov všetkých účastníkov);
- v úvode lektor vždy zistí aktuálne starosti všetkých účastníkov a celý program prispôsobí tak, aby
boli zodpovedané všetky najdôležitejšie otázky účastníkov;
- nejde o klasické prednášky (každý účastník získa mnoho praktických a veľmi jednoduchých rád,
ktoré bude môcť ihneď vo svojej jedálni použiť, ihneď pocíti výsledky).

Program:

7:45 - 8:00 - prezencia

- zoznámenie účastníkov (kto je kto, čo ho trápi a v čom je úspešný)
- diskusia k nastoleným otázkam a podnetom z praxe účastníkov
- diskutovanie vybraných manažérskych tém, kde sa každý dozvie praktické rady:
- kde je možné v jedálni ušetriť a získať čas, aby sme všetko dôležité vždy zvládali kvalitne, v pokoji a bez
stresu;
- ako môže každý účastník obmedziť nutný rozsah vlastného štúdia a súčasne získať bezplatné poradenstvo
ku všetkým otázkam riadenia ŠJ a možno ešte niečo navyše;
- ako úspešne zvládnuť konflikt s rodičom, stravníkom, učiteľom, ako riešiť kritiku;
- ako uhájiť súčasnú kvalitu školského stravovania v regióne a ešte ho vylepšiť, ako sa zbaviť rôznych hrozieb;
- záverečná diskusia, čo si kto zo seminára odnáša

14:30 - ukončenie seminára

V priebehu seminára budú 3 prestávky, o druhej prestávke bude zaistený obed v školskej jedálni.

Zmena programu vyhradená.

Registrácia na:

www.jedalne.sk/

Účastnický poplatok:
• Účasť na seminári je podmienená uhradením nákladov vo výške 45 EUR – prevodom na účet.
• V cene je obsiahnutý obed v školskej jedálni.
• Dopravné náklady hradí vysielajúca organizácia.

Pokyny pre účastníkov:
• Účasť na seminári je platná iba na základe platnej on-line registrácie.
• Vstupné je splatné najneskôr 10 dní pred dátumom konania seminára prevodom na účet
u Fio Banka, as, IBAN CZ9820100000002200327410, SWIFT / BIC: FIOBCZPPXXX (mena účtu: EUR),
variabilný symbol bude číslo prihlášky. Do príkazu uveďte priezvisko účastníka (pre identifikáciu
platby). Predpis k platbe získate vyplnením prihlášky na www.jedalne.sk. Venujte, prosím,
vyplneniu prihlášky mimoriadnu pozornosť, na jej základe bude vystavený daňový doklad
o platbe.
• Daňový doklad Vám bude zaslaný v elektronickej podobe na Vami uvedenú e-mailovú adresu
v okamihu pripísania požadovanej sumy so správnym variabilným symbolom na náš bankový
účet. Oznámenie o platbe prineste, prosím, so sebou. Zaslaná prihláška je záväzná. Pri neúčasti
prihláseného alebo jeho náhradníka poplatok nevraciame.
• Prihlášku je možné zrušiť len elektronickou poštou: info@jidelny.cz.
• Prípadné zmeny programu budú uverejnené na portále Jedalne.sk.
Akékoľvek ďalšie informácie Vám poskytne paní Jitka Fejtková, e-mail: jitka.fejtkova@jidelny.cz.

Kde a kedy sa s nami môžete stretnúť:
16.jún 2014 Trenčín, Športové gymnázium, Staničná 6
17.jún 2014 Banská Bystrica, Základná škola, Tr. SNP č. 20
18.jún 2014 Poprad, Súkromná stredná odborná škola v Poprade, SNP 1253
19.jún 2014 Prešov, Domov mládeže Alexandra Duchnoviča, s.r.o., Sabinovská 2
20.jún 2014 Trnava, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11

Tešíme sa na Vašu účasť.

