
příloha č. 6 dohody č.: Vzdělávací zařízení:

Plán výuky Lektor:

Zaměstnavatel: IČO: 70820503 Místo výuky:

Název vzdělávací aktivity:

Datum*

Počet 

vyučovacích 

hodin Od-do

1

17.5., 24.5., 31.5., 

7.6.

8 8:00-10:00

2

14.6., 21.6., 28.6. 6 8:00-10:00

3

3.7., 10.7., 12.7., 8 8:00-10:00, 3. 

A 10. 7. 8:00-

11:00

4

9.8., 16.8., 30.8. 8 8:00-10:00, 

16.8. 8:00-

12:00

5

6.9., 13.9. 4 8:00-10:00

6

20.9., 27.9., 4.10. 6 8:00-10:00

7
11.10, 18.10., 25.10. 5 8:00-10:00, 

25. 10. 8:00-

8

25.10., 1.11., 8.11., 

15.11.

6 8:00-10:00, 

25.10. 9:00-

10:00, 
9 24.8., 5.10. 10 16:00-21:00

10 15.11. 1 9:00-10:00

11 CELKEM 62

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Vyplňte pouze bílá pole

* V případě, že vzdělávací aktivita bude probíhat v určitém termínu denně, vypište do prvního sloupce datum od-do (např. 1.8.2016-20.8.2016).

Číslo telefonu:

Email:

produkce koncertů (nájemní smlouvy, technická produkce a požadavky na koncertní prostory, ozvučení, osvětlení, konverzační dovednosti pro styk s 

představiteli koncertních prostor – kostely, divadla, koncertní sály apod.) + užití jazyka v praxi

prodej vstupenek (smlouvy o zprostředkování prodeje vstupenek, prodejní systémy, cenová politika, komunikace se zákazníky apod.) + užití jazyka v praxi

umělecký management (komunikace s agenturami a umělci, angažování umělců, domlouvání programových záležitostí a podmínek vystoupení, umělecké 

smlouvy apod.) + užití jazyka v praxi

reklama (mediální komunikace, komunikace s partnery v mediální oblasti pro zajištění tiskové, rozhlasové, internetové a outdoorové reklamy, sestavování 

komunikačního sdělení, zvyklosti v SRN, smluvní záležitosti, objednávky apod.) + užití jazyka v praxi

PR (vztahy s veřejností a jednotlivými cílovými skupinami, rozvoj odborných komunikačních dovedností a nácvik modelových situací) + užití jazyka v praxi

fundraising (možnosti financování kultury, granty a veřejná podpora, sestavování žádostí, sponzoringové a obchodní nabídky, obchodní smlouvy apod.) + užití 

jazyka v praxi

zásady společenské komunikace a etikety s přihlédnutím na zvyklosti v SRN + užití jazyka v praxi

obchodní korespondence – ústní, telefonická, mailová, prezentace, fakturace a obecné administrativní úkony s přihlédnutím na specifika kulturního sektoru + 

užití jazyka v praxi

koncert 17. ročníku MHF Lípa Musica - Oybin, hradní kostel, Zittau - Johanniskirche

zkouška

jméno, příjmení, 

funkce a podpis 

oprávněné osoby 

(razítko)

Datum:

Vyřizuje:

CLA-MN-9/0218

ARBOR - spolek pro duchovní kulturu

Doplnění znalostí odborného vyjadřování v německém jazyce pro potřeby 

konání koncertů v rámci každoročního festivalu Lípa Musica v Německu

 V případě, že vzdělávací aktivita bude probíhat nepravidelně nebo pouze v určitý den v týdnu, vypište jednotlivé dny do připravených sloupců.

Okruhy plánovaných témat

POVEZ II 
(CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053)

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053)

OSÚ


