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Posilněte zdraví svých žáků a studentů 
interaktivním školením o zdravotní prevenci

http://www.loono.cz/skoly


Marie Novotná, 
SŠSOG Hradec Králové

" Myslím, že zapojení studentů 
medicíny v edukaci na školách je 
skvělou volbou, vedle odbornosti 
nabízejí středoškolákům i zdání 

bližšího vztahu díky věkové blízkosti, 
což se následně projevilo i v 

otevřenosti pokládaných otázek a 
důvěře vůči školitelkám. Velký dík za 

to, co děláte!"

Lenka Doležalová, 
Právní akademie Liberec

“Studenty workshop velmi zaujal. 
Aktivně se účastnili diskusí a příjemně 
překvapili všeobecným povědomím o 
prevenci. Nebáli se a hlavně nestyděli 
sdělit své názory. Workshop rozhodně 

doporučujeme i dalším školám.“



Loono školení vede tým nadšených mediků, zdravotních 
sester a dalších budoucích zdravotních profesionálů. 

Objednáním školení podporujete nejen misi Loono, ale 
spolu s námi také rozvíjíte novou generaci lékařů 
a zdravotníků, kteří vnímají prevenci jako důležitou 
součást své profese.

Kieu My Chau

„Představte si místo, kde člověk získává 
inspiraci a motivaci ve studiu, v práci a hlavně 
v péči o sebe a své zdraví. Člověk se setkává se 

speciálními lidmi a jejich životními příběhy. 
A Loono? Loono je pro mě přesně tím 

místem.“
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Workshop Webinář



Workshop je ideálním interaktivním doplněním vzdělávání žáků a 
studentů o zdravotní prevenci. Ukážeme, jak onemocnění rozpoznat 
i ke komu zajít, pokud trápí vás či někoho ve vašem okolí.
Doporučujeme pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, studenty gymnázií, středních 
a vysokých škol.

60 minut
školení včetně 
prostoru pro 

otázky

30 
účastníků

 

cena 

3 300 Kč
bez DPH*

*Cena je uvedena bez DPH (Loono je plátcem DPH). Školíme i v angličtině, 
samozřejmě za stejnou cenu.

*Zrušení workshopu méně než 24 hod. před jeho konáním je zpoplatěno storno poplatkem ve výši 50 % z domluvené sumy. 
Zrušení méně než 72 hod. před konáním je zpoplatněno storno poplatkem ve výši 20 % z domluvené sumy. 
 

Potřebujete 
poradit? 

Ozvěte se naší 
Táně

Cena odpovídá našim nákladům 
spojeným s organizací školení. Díky 
našim partnerům ale můžeme školit 
ve Vaší škole i zdarma.



60 minut
školení včetně

prostoru 
pro dotazy

Školíme i formou online webinářů. Webináře mají větší kapacitu. 
Součástí webinářů jsou i kvízy, díky kterým jsou školení 
interaktivnější.

*Zrušení webináře méně než 24 hod. před jeho konáním je zpoplatěno storno poplatkem ve výši 50 % z domluvené sumy. 
Zrušení méně než 72 hod. před konáním je zpoplatněno storno poplatkem ve výši 20 % z domluvené sumy. 
 

50 
účastníků

 

cena 

1 600 Kč
bez DPH*

*Cena je uvedena bez DPH (Loono je plátcem DPH). Školíme i v angličtině, 
samozřejmě za stejnou cenu.

Cena odpovídá našim nákladům 
spojeným s organizací školení. Díky 
našim partnerům ale můžeme ve 
Vaší škole školit i zdarma.



2 500+
workshopů (školy, 

firmy, festivaly)

120 000+
vyškolených lidí

3 mil.
lidí vidělo naše 

kampaně

zachráněných
životů

 56+

Více 
příběhů
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Máte zájem o školení od Loono? 
Ozvěte se naší Táně na 
tatiana.solaja@loono.cz 
či +420 730 650 465

Tatiana Šolaja
kontakt pro workshopy ve školách
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