Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

CONECTIO Group s.r.o.
Karlovo náměstí 17
120 00 Praha 2

Váš dopis ze dne / značky
Číslo jednací
MSMT-396/2020-60
/ 1370
Datum

Objednávka
Dobrý den, paní Veselská,
na základě Vaší cenové nabídky ze dne 16. 7. 2021 u Vás objednáváme realizaci uzavřeného školení na téma
„Efektivní komunikace v týmu s využitím typologie MBTI“ s následujícími parametry:
Termín konání:
Délka kurzu/rozsah:
Harmonogram:
Místo konání:
Vzdělávací cíl:
Cílová skupina:

19. – 20. 10 2021 (odbor 17), 24. – 25. 11. 2021 (odbor 16)
2 dny, 16 vyučovacích hodin (hodina = 45 minut)
9:00 – 17:00 hodin
MŠMT
Prohloubení znalostí osobnostní typologie na základě metodiky MBTI a propojení
získaných znalostí s možnostmi využití při efektivní komunikaci v rámci týmu i mimo něj.
Vybraní zaměstnanci MŠMT (30 účastníků)

Obsahová náplň:
•
•
•
•
•

silné a slabé stránky typologie MBTI,
otestování sebe sama, seznámení se s popisem vlastního typu – silnými, slabými
stránkami a možnostmi rozvoje sebe sama,
cesty a způsoby k zefektivnění vzájemné spolupráce s odlišnými typy a tipy, jak vést
lidi s danými typy,
praktický nácvik poznávání jednotlivých typů, hry, cvičení a doporučení pro další
rozvoj,
závěr a vyhodnocení semináře a aplikace do praxe.
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Použité metody výuky:
Výklad, praktické příklady, modelové situace, trénink, diskuse, odpovědi na dotazy účastníků, aj. (Interaktivní
workshop, kombinace teorie a praktických nácviků modelových situací, zážitkové metody, inspirace a sdílení).
Dodavatel dále:
•
•
•
•
•

souhlasí s uveřejněním objednávky uzavřenou s Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy na Portále veřejné správy v Registru smluv,
předá objednavateli podepsané prohlášení o vědomosti uveřejnění smluv /
objednávek uzavřených s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na Portále
veřejné správy v Registru smluv,
vystaví účastníkům osvědčení o absolvování vzdělávací akce ve dvou vyhotovení
na základě podepsané prezenční listiny (zajistí objednavatel),
předá objednavateli zprávu, která bude sumarizovat průběh školení a spokojenost
se vzdělávací akcí (hodnotící dotazníky zajistí objednavatel),
v případě, že vybraná lektorka dodavatele nebude moci školení realizovat, zajistí
dodavatel realizaci jiným lektorem / lektorkou ve stejné kvalitě.

Fakturace:
Fakturace proběhne po uskutečnění vzdělávací akce a faktura bude vystavena tak, aby termín splatnosti byl
stanoven minimálně 30 dní ode dne jejího doručení na MŠMT. Faktura bude zaslána po uskutečnění školení
elektronicky na adresu: faktury@msmt.cz. Maximální celková cena, která bude MŠMT fakturována, bude činit
188.760,00 Kč včetně DPH.
MŠMT si vyhrazuje právo od této objednávky odstoupit bez udání důvodů a penalizace.
Žádáme o písemné potvrzení akceptace objednávky.

S pozdravem

ředitel odboru personálního a státní služby
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