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. 0708411 Excel - webinář, která je doporučena pro pedagogické
pracovníky všech typů a stupňů škol.

07 Informační a komunikační technologie
0708411

Excel - webinář

Doporučeno pro:

pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol

Termín konání:

Od 16.března 2021 do 30.března 2021 od 13:30

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

on - line forma

Spojení:
Lektor:

Ing. Jakub Šmolík,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

•
Koncepce ovládání programu, běžná orientace v uživatelském rozhraní.
•
Práce se sešitem, tvorba nového sešitu, využití šablon.
•
Pohyb mezi buňkami a označování buněk.
•
Zápis hodnot do buněk.
•
Formát čísla a další nastavení formátu buněk, komentáře k buňkám.
•
Práce s listy sešitu, vkládání a odstraňování řádků a sloupců listu.
•
Vyplňování řad.
•
Zápis vzorců a funkcí.
•
Relativní a absolutní adresace buněk.
•
Názvy buněk a jejich využití při výpočtech, správce názvů.
•
Odkazování mezi listy.
•
Používání dostupných funkcí, knihovny funkcí, průvodce pro vkládání funkcí,
nápověda.
•
Vnořování funkcí.
•
Vkládání a úprava grafů, různé typy grafů.
•
Automaticky formátované tabulky, možnosti filtrování a třídění dat.
•
Podmíněné formátování.
•
Předtisková příprava a tisk.
•
Diskuze, řešení konkrétních problémů.
Vzdělávací program vybaví účastníky znalostmi a dovednostmi v ovládání a
efektivnímu využívání programu Excel a jeho využití pro praxi pedagoga.

Akreditace:

MSMT-20324/2020-4-451

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV. Proběhne ve dvou setkáních 16.3.+ 30.3.2021, vždy v časech
13:30 - 15:00 hodin + 15:30 - 17:00 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
0708411 Excel - webinář
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

