Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 0704401 Word a Excel pro začátečníky, která je doporučena pro
pedagogické pracovníky všech typů škol a školských zařízení.

07 Informační a komunikační technologie
0704401

Word a Excel pro začátečníky

Doporučeno pro:

pedagogické pracovníky všech typů škol a školských zařízení

Termín konání:

Od 17.února 2020 do 24.února 2020 od 13:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

ZŠ U Dvora Letohrad

Spojení:
Lektor:

Ing. Jakub Šmolík,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Word (4 hodiny)
Ovládání programu
Pohyb, označování, hledání nahrazování
Formátování textu
Typy písma
Práce se styly
Řídící znaky
Pevná mezera
Odsazení
Tabulátory
Záhlaví / zápatí
Úprava před tiskem
Jazyková kontrola
Typografická pravidla a jejich řešení
Grafika v textu
Generování osnovy
Řešení praktických příkladů
Diskuze nad problémy
Excel (4 hodiny)
Ovládání programu
Pohyb, označování
Vkládání dat a psaní vzorců
Adresování buněk  relativní a absolutní
Formátování
Zarovnání a přizpůsobení
Číslo
Ohraničení
Grafy  typy a formáty
Optimalizace na tisk
Třídění dat
Roztahování vzorců a číselných či datových řad
Základní funkce
Řešení praktických příkladů
Diskuze nad problémy
Osvojení si praktické dovednosti ovládat programy MS Word a MS Excel

Akreditace:

MSMT-8012/2019-2-235

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný do šablon OP VVV. Termíny: 17.2.2020 + 24.2.2020, vždy od 13:00 hodin.

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
0704401 Word a Excel pro začátečníky
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "07 Informační a komunikační technologie"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

