DVOUDENNÍ SEMINÁŘ
DIGITÁLNÍ NÁSTROJE PRO TÝMOVOU SPOLUPRÁCI
v rámci projektu DigiVill - Využití digitalizace ve veřejné správě

3. – 4. listopadu 2022 od 10:00

Místo konání: Hotel Antoň, s.r.o., Slavatovská 92, Telč, www.hotel-anton.cz

Čtvrtek 3. 11. 2022
09:30 – 10:00

Občerstvení, prezence účastníků

10:00 – 10:15
10:15 – 12:00
12:00 – 13:00

Přivítání, představení projektu
Představení příkladů dobré praxe z Rakouska
Oběd

13:00 – 16:00

Kateřina Švidrnochová – Aplikace pro spolupráci týmů, online komunikaci a
spolupráci na dálku (Digiskills)
 Jak si urychlit práci na počítači
 Vychytávky pro každodenní práci a komunikaci v týmu
 Jak na užitečné online porady
 Jak zlepšit práci se soubory
 Jak využít PC a mobilní telefon na maximum
Přestávka
Tomáš Pavelka (starosta obce) - Představení příkladů dobré praxe z ČR
 Týmová spolupráce v obci Mořice
Diskuse
Lenka Novotná – Zajímavosti Telče – komentovaná prohlídka
 Doprovodný program
Večeře

16:00 – 16:15
16:15 – 17:00
17:00 – 17:15
17:15 – 18:00
18:00

Pátek 4. 11. 2022
08:00 – 09:00

Snídaně

09:00 – 12:00

David Svoboda – Canva: Posuňte svoji vizuální komunikaci na novou úroveň –
možnosti a praktické postupy aplikace Canva
 Ukázky tvorby
 Úpravy, sdílení šablon, editace pdf dokumentů
 Základní ovládání, orientace v této aplikaci,
 Tipy, vychytávky, nejčastější chyby
 Využití aplikace pro týmovou spolupráci

12:00 – 13:00

Oběd

13:00 – 14:00

RERA a. s. – Představení výstupů Analýzy nástrojů pro úpravy veřejných
prostranství a pilotních projektů ve vybraných obcích
Diskuse a prostor pro individuální dotazy
Závěr a ukončení semináře

14:00 – 15:00
15:00

Seminář bude tlumočen (český jazyk – německý jazyk).
Ubytování, strava, doprava a další náklady jsou hrazeny všem účastníkům v rámci
projektu DigiVill (ATCZ248) z programu Interreg V-A AT-CZ.
V případě Vašeho zájmu o účast prosím kontaktujte nejpozději do 27. 10. 2022
Evu Sedmíkovou: Sedmikova.E@kr-vysocina.cz (popř. na tel. čísle 564 602 559).
Následně obdržíte další organizační pokyny.

Lektoři:
Kateřina Švidrnochová:


je oblíbená lektorka digitálních dovedností z týmu odborníků Digiskills, který dělá
revoluci v přístupu k modernímu online vzdělávání ve firmách jako je ŠKODA, ČSOB,
LEGO, T-Mobile,...



pomáhá nastavovat strategie interní a externí komunikace



učí efektivně využívat nové technologie a zjednodušovat si díky nim práci i život



vedla spoustu vzdělávacích projektů v ČR i v zahraničí



prošla neziskovým sektorem, vzdělávacími institucemi i komerční sférou



učí úspěšně zavádět nové nástroje pro týmovou spolupráci

David Svoboda:


je prvním a jediným certifikovaným lektorem aplikace Canva v ČR



spolupracuje s Canvou a pomáhá vylepšovat její budoucí verze



je oblíbeným koučem řečníků, které připravuje na prestižní konference (TEDxPrague)



školí prezentační dovednosti v řadě firem



mezi spokojené klienty patří např. Hospodářská komora ČR, Czechinvest, Česká
spořitelna, O2, Intel, Dům zahraniční spolupráce, městské a krajské úřady, atd.

