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Část 2 Obecné IT KURZY  

  

Název školení Obsah kurzu 

Počet 

hodin 1 

kurzu 

Termín 

1 MS EXCEL CORE 

Kurz dle sylabů mezinárodního standardu 

ECDL „Práce s tabulkami“ zakončený 

zkouškou ECDL 

16 
 

9.9. + 23.9.2019 

2 Photoshop 

Účastníci kurzu se naučí základy práce 

s bitmapovou grafikou, naučí se vytvářet, 

upravovat a retušovat obrazy a připravit je 

pro další použití. Součástí kurzu jsou i 

základy práce s digitální fotografií. 

16 

 
11.9. + 25.9.2019 

3 MS WORD začátečnící 

Cílem kurzu je naučit účastníky pracovat 

s programem Microsoft Word 2016 nebo 

2013. Na kurzu se účastnící naučí vytvářet, 

formátovat a organizovat dokumenty, 

připravovat je pro tisk, kontrolovat pravopis, 

číslovat stránky. Seznámí se základními 

principy zápisu textu a formátování 

odstavců. 

16 

 

30.9. + 14.10.2019 

4 DIGITÁLNÍ MARKETING 

Úvod do digitálního marketingu, 

optimalizace pro vyhledávače, ppc reklama 

ve vyhledávači, e-mail marketing, display 

marketing, marketing na sociálních sítích, 

mobilní marketing, analytika, strategie a 

plánování 

16 

 

2.10. + 16.10.2019 
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5 MS EXCEL Advance 

Kurz dle sylabů mezinárodního standardu 

ECDL „Pokročilá práce s tabulkami“ 

zakončený zkouškou ECDL 

16 7.10. + 21.10.2019 

6 
MS POWERPOINT 

Advance 

Kurz dle sylabů mezinárodního standardu 

ECDL „Pokročilé prezentace“ zakončený 

zkouškou ECDL 

16          8.10.+ 22.10.2019 

7 MS WORD CORE 

Kurz dle sylabů mezinárodního standardu 

ECDL „Zpracování textu“ zakončený 

zkouškou ECDL 

16          29.10. + 12.11.2019 

8 MS WORD Advance 

Kurz dle sylabů mezinárodního standardu 

ECDL „Pokročilé zpracování textu“ 

zakončený zkouškou ECDL 

16 
       31.10. + 14.11.2019 

9 Photoshop 

Účastníci kurzu se naučí základy práce 

s bitmapovou grafikou, naučí se vytvářet, 

upravovat a retušovat obrazy a připravit je 

pro další použití. Součástí kurzu jsou i 

základy práce s digitální fotografií. 

16 
               5.11. + 19.11.2019 

10 DIGITÁLNÍ MARKETING 

Úvod do digitálního marketingu, 

optimalizace pro vyhledávače, ppc reklama 

ve vyhledávači, e-mail marketing, display 

marketing, marketing na sociálních sítích, 

mobilní marketing, analytika, strategie a 

plánování 

16 

 

6.11. + 20.11.2019 

11 CorelDRAW Kurz dle sylabů mezinárodního standardu 

ECDL „Zpracování textu“ zakončený 

zkouškou ECDL 

16 

 
26.11. + 11.12.2019 
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