
 CO JE LESNICKÁ AKADEMIE?
Lesnická akademie je ucelený vzdělávací a rozvojový program, ve kterém chceme zaměstnancům umožnit prohlubování                             
odborných znalostí a manažerských dovedností. Přejeme si, aby prostřednictvím vzdělávání, předávání zkušeností,                      
komunikace a diskuse, nabízela příležitosti k seberealizaci, odbornému i profesním rozvoji. Lesnická akademie je směřována 
TH zaměstnancům, především je však benefitem určeným „perspektivním zaměstnancům“.

 CO LZE OD LESNICKÉ AKADEMIE OČEKÁVAT A CO ZÍSKAT?
Chceme, aby Lesnická akademie byla místem setkávání našich zaměstnanců, podnikových školitelů, oborových specialistů, 
pedagogů z vysokého školství a odborníků z praxe, a to ve skupině s počtem do 20 účastníků. Plánovány jsou zejména 
přednášky s diskusí, nácvik dovedností a workshopy. Jejím řádným absolvováním získáte certifikát. Lesnická akademie 
nabízí možnost získat nové vědomosti, dovednosti, navázat kontakty s kolegy i odborníky z různých profesí a v neposlední 
řadě Vám může pomoci v kariérním růstu. 

 KOLIK ČASU LESNICKÁ AKADEMIE ZABERE? 
Vzdělávací akce Lesnické akademie jsou rozloženy do 3 let. Rozdělují se na „povinné“ a „volitelné“. Účast na povinných 
akcích je nezbytná. Jejich počet je pevně stanoven na tři. Volitelné akce umožňují volbu zohledňující Váš zájem − kolika se 
jich zúčastníte, je do jisté míry na Vás. Plánujeme jich realizovat nejméně šest. Časová dotace jedné vzdělávací akce bude 
v rozsahu 1-2 dnů. Určitý čas také strávíte zpracováním krátké odborné závěrečné práce, která se svým zaměřením bude 
dotýkat témat probraných na Lesnické akademii.

 JAK JE TO S KREDITY?   
Vzdělávací akce Lesnické akademie mají určenou kreditovou hodnotou. Získání stanoveného počtu kreditů spolu                                  
s vypracováním a odevzdáním odborné závěrečné práce vede k jejímu řádnému absolvování. 

 Nejméně je třeba získat:  
 • 30 kreditů z povinné části − jedna akce je hodnocena 10 kredity
 • 20 kreditů z volitelné části − jedna akce je hodnocena 5 kredity

 JAKÁ JE TEMATICKÁ NÁPLŇ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ? 
Lesnická akademie je především pro Vás. Rádi se budeme inspirovat Vašimi návrhy a budeme vycházet z Vašich                               
vzdělávacích potřeb. V současnosti je náplň vzdělávacích akcí řešena následovně:

 Povinné vzdělávací akce:  Volitelné vzdělávací akce: 

 • Ekonomika • Právo a legislativa  • Lesní pedagogika  • HÚL a GIS  
 • Lesnická politika • Harvestorové technologie  • Ekonomika a obchod  • Ochrana přírody 
 • Manažerské dovednosti  • Mimoprodukční funkce lesa • Stavby pro plnění funkcí lesa • Interpersonální rozvoj

 ZAUJALA VÁS TATO NABÍDKA, CHCETE SE NA LESNICKOU AKADEMII ZAPSAT?
V případě, že jste byli při ročním hodnocení zařazeni mezi „perspektivní zaměstnance“, podejte standardním                                                
způsobem „Žádost o zařazení do vzdělávací akce“ do 16. srpna. Informace o volných místech na Lesnické akademii               
a tedy možnosti přijetí dalších TH zaměstnanců, zveřejníme na podnikovém intranetu po tomto termínu.
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