IT ŠKOLENÍ TÉMATA:
MS Excel pro mírně pokročilé




Prostředí aplikace MS Excel
Grafy
Funkce a vzorce

MS Excel pro pokročilé




Analýza dat pomocí kontingenční tabulky
Grafy pro pokročilé
Funkce a vzorce

Word pro mírně pokročilé





Nastavení uživatelského prostředí
Profesionální formátování dokumentů
Automatizace práce s dokumentem
Vkládaní obrázku a různých dokumentů

Word pro pokročilé









Víceúrovňovými seznamy
Styly
Složitější tabulky, grafy
Hromadná korespondence
Vkládání formulářových prvku
Vytváření vlastních šablon dokumentů
Automatický obsah
Poznámky pod čarou a vysvětlivky

Outlook




Efektivní práce s Outlookem
Nastavení Outlooku
Složky a jejich funkce
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Powerpoint prakticky








Příprava prezentace
Formátování písma a odstavců
Vkládání snímků,
Tabulky a grafy
Animace, zvuk
Praktické tipy
Čím nahradit powerpoint

Počítačová grafika




Základy grafiky
Rozdělení grafiky
Seznámení se základními pojmy

Programy využívané pro počítačovou grafiku


Základy používání programu: Gimp, Inkscape, canva

Gimp pro pokročilé

















Panel nástrojů
Přidávání dalších nástrojových oken
Otevírání souborů a pracovní formát aplikace
Export do běžných formátů
Otočení a ořez fotografie
Změna jasu a kontrastu
Doostření fotografie
Barevné vyvážení
Úprava odstínu, světlosti nebo sytosti
Práce s křivkami
Barevné úrovně
Přidávání textu do obrázku
Odstranění červených očí
Retušování vad objektů
Klonování objektů
Výroba plakátu s využitím vrstev
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Canva pro pokročilé










Volba plátna Canva
Layouty v Canva
Elementy v Canva
Text a pozadí v Canva
Jak si nahrát svůj obrázek na Canva
Sdílení dokumentu v Canva
Uložení dokumentu v Canva
Tvorba plakátu v Canva
Tvorba vizitky v Canva

Inkscape pro pokročilé







Nastavení plátna v Inkscape
Základní nástroje v Inkscape
Tvorba objektů a formátování
Text a přesun mezi objekty
Editace cizího vektoru
Uložení dokumentu v Inkscape

Základy digitálního audia







Úvod
Co je zvuk?
Analogový vs. digitální zvuk
Bezplatné programy pro práci s audiem
Představení programu
Základní využívaní programu

Využití tabletu ve výuce








Mobilní dotyková zařízení a jejich výhody pro využití ve vzdělávacích oblastech pro rozvoj
dítěte.
Výběr vhodného přenosného dotykového zařízení a aplikace do výuky
Seznámení s prostředím a používání přenosného dotykového zařízení s operačním systémem
android
Výhody vyplívající s využití
Interaktivní příprava pedagoga
Vyhledávání vhodných aplikaci pro výuku
Začlenění tabletu do denního harmonogramu činnosti dítěte
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