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NOVÝ SYSTÉM ŠKOLENÍ A ZAVEDENÍ RECERTIFIKACE LEKTORŮ STOB 

STOB především v poslední dekádě čelí velké konkurenci, což je jedním z důvodů, proč se zájem o 

skupinové kurzy a služby lektorů snižuje. Ale díky intenzivní práci v posledních třech letech značka STOB 

opět posiluje. Rádi bychom v tomto trendu pokračovali a potřebujeme proto i vaši součinnost. 

Kvalitně odvedená práce přináší spokojené klienty, reference a nové klienty. Platí to samozřejmě i 

naopak. Pracujete společně pod značkou STOB a máte tak vliv na dobré jméno značky i svých kolegů. 

Vnímáme proto jako nutnost: 

1. Srovnat teoretické znalosti i praktické dovednosti lektorů pro zajištění určitého stupně kvality 

kurzů a služeb nabízených pod hlavičkou STOBu.  

2. Sjednotit lektorskou síť, zajistit vaše systematické vzdělávání a umožnit vám sdílení zkušeností. 

3. Osobně se poznat a hledat cesty pro spolupráci. Nejsme si konkurencí, jsme tým a rosteme 

společně.  

Proto zásadně měníme systém školení nových lektorů, který bude od r. 2021 probíhat již ve 3 

víkendových blocích namísto jednoho.  

Nový systém školení, pro NOVÉ letory, přinese tyto 3 moduly: 

• Modul I: Psychologické aspekty hubnutí a teorie změny návyků 

• Modul II: Výživa a její aplikace do praxe 

• Modul III: Předání metodiky skupinových kurzů STOB   

Ve stávajícím týmu je však také nutné udělat pořádek a pro vás, stávající lektory, jsou už v letošním roce 

připravena pilotní školení, která budou zároveň představovat vaši recertifikaci. 

Z důvodu aktuální situace jsme byli nuceni zrušit dubnový termín výživového školení a bude spojený s 

původně plánovaným listopadovým termínem. 

Aktuálně pro vás máme připraveny tyto termíny: 

• Výživový blok 25. – 26. 4. 2020 

• Psychologický blok 19. – 20. 9. 2020  

• Výživový blok + Setkání lektorů, nové organizační pokyny, podpisy nových smluv aj. 13. – 15. 11. 

2020 

Jsou školení povinná? 

Přikazovat vám určitě nic nechceme a ani nemůžeme.  

Pokud s námi ale chcete nadále spolupracovat, je v našem i vašem zájmu, abyste si čas na všechna 

školení udělali. Školení absolvujte nejlépe letos, případně v příštím roce. Období recertifikace pro 

současné lektory bude 2 roky (od letošního roku 2020 do 2021). 

Lektoři vyškolení letos v roce 2020, kteří budou chtít pracovat pod hlavičkou STOBu, by měli 

absolvovat alespoň výživový modul školení, neboť výživa nebyla součástí letošního základního školení. 

Doporučujeme ale pro osvěžení a utřídění znalostí absolvovat i psychologický modul.   

https://www.stob.cz/cs/skoleni-lektoru-stob-modul-ii-psychologie-hubnuti-a-aplikace-znalosti-do-praxe
https://www.stob.cz/cs/skoleni-lektoru-stob-modul-i-vyziva-a-aplikace-vyzivovych-znalosti-do-praxe?fbclid=IwAR2e3lAjaDha7VLEKwYoftMwRDFfrijduDy4mVlQB82wJsQLoKKlg6wc96Y
https://www.stob.cz/cs/skoleni-lektoru-stob-modul-i-vyziva-a-aplikace-vyzivovych-znalosti-do-praxe?fbclid=IwAR2e3lAjaDha7VLEKwYoftMwRDFfrijduDy4mVlQB82wJsQLoKKlg6wc96Y
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V letošním roce školení poběží v pilotním módu a budou určena jen vyškoleným lektorům STOB, od roku 

2021 už školení poběží naostro pro nové zájemce o lektorství STOB (účastnit se ale mohou i stávající 

lektoři).  

Věříme, že i přestože někteří máte velké znalosti a zkušenosti v oboru, školení vám přinesou nové a 

praktické informace. Školení budou ryze praktická a bude velký prostor na sdílení zkušeností. A 

v neposlední řadě je cílem se navzájem poznat a rozvinout další spolupráci.  

 

Cílem školení (recertifikací) je i utřídit si naše vědomosti a shrnout hlavní zásady STOBu, které by měly 

být jednotně prezentovány. 

Služebně mladší a ti, kdo jste si na realizaci kurzů či poradenství zatím netroufli, získáte určitě cenné 

rady, zkušenosti na vlastní kůži a snad i sebevědomí a motivaci se do práce konečně pustit. Pochopitelně 

jsou vítáni i dříve aktivní lektoři, kteří by si chtěli své znalosti osvěžit a kurzy opět obnovit. 

Na výživový modul se můžete přihlásit zde.  

Na psychologický modul se můžete přihlásit zde. 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Lenku Vymlátilovou (lenka.vymlatilova@seznam.cz) nebo 

napište do Facebookové skupiny Lektoři STOBu.  

https://www.stob.cz/cs/skoleni-lektoru-stob-modul-i-vyziva-a-aplikace-vyzivovych-znalosti-do-praxe?fbclid=IwAR2e3lAjaDha7VLEKwYoftMwRDFfrijduDy4mVlQB82wJsQLoKKlg6wc96Y
https://www.stob.cz/cs/skoleni-lektoru-stob-modul-ii-psychologie-hubnuti-a-aplikace-znalosti-do-praxe
mailto:lenka.vymlatilova@seznam.cz
https://www.facebook.com/groups/1539643459437799/

