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Věc:    

Pozvánka na bezplatné semináře Microsoft  
pro učitele, pracovníky škol, administrátory a ICT koordinátory 

Microsoft Center of Education pro Jihočeský kraj pořádá v následujících měsících nejžádanější školení 
pro učitele, pracovníky škol a domovů mládeže, administrátory školních sítí a ICT koordinátory, 
doplněné zcela novými kurzy. Dovolujeme si upozornit, že kurzy jsou zcela bezplatné a ukončené 
certifikátem Microsoft. Věříme, že si z nabídky vyberete. 

26. 3. Windows Server 2008 - pokročilé dovednosti správce 
V průběhu navazujícího školení se účastníci seznámí s dalšími důležitými funkcemi serverového 
operačního systému, zejména z oblasti zabezpečení. Základní témata: Zabezpečení, pokročilá správa 
Windows firewall, terminálové služby, tunelování RDP protokolu do HTTPS komunikace, domain & 
server isolation, NAP s použitím DHCP, správa web serveru s IIS, řešení pro vysokou dostupnost, 
úvod do clusterů. Potřebné vstupní znalosti: Úvod do počítačových sítí, Windows server - základní 
dovednosti správce 

2. 4. MS Outlook 2007 - Podpora týmové spolupráce ve škole 
Posílání pošty, plánování týmových schůzek, akcí, udržování kontaktů, přidělování a evidence úkolů, 
archivace, vyhledávání událostí a jejich připomenutí – to jsou ve zkratce funkce, které mohou zrychlit 
a zjednodušit práci vašeho týmu. Naučíme vás je správně využít. 

16.4. Úvod do počítačových sítí LAN (opakujeme pro velký zájem) 
Elementární pojmy a funkce, síťová komunikace TCP/IP, služby DNS, DHCP, WINS, síťová 
infrastruktura, switche, routery - vřele doporučujeme před účastí na kurzech Windows Server a dalších 
odborných kurzech. 

23.4. Microsoft Access 2007 - základy 
Návrh vzorové databáze, tvorba tabulek, optimalizace, vytváření dotazů, formulářů a sestav.  
Import a export dat. Doporučujeme znalost prostředí MS Excel 2007 nebo Word 2007. 

30. 4. Windows Server 2008 - základní dovednosti správce (opakujeme) 
Posluchači se seznámí se základními dovednostmi serverového operačního systému. Hlavní témata: 
Správa, monitorování, vlastnosti, zásady skupiny, příkazová řádka, diagnostika, zálohování. Potřebné 
vstupní znalosti: Úvod do počítačových sítí 
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7.5. Snadná cesta ke školnímu intranetu zdarma - Sharepoint Services 
Služba Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, která je zdarma součástí Windows 2003 a 2008 
Serveru umožňuje uživatelům sdílet informace a spolupracovat na úkolech a projektech. Pomocí této 
služby je možné snadno a rychle vybudovat školní intranet, elektronickou nástěnku, úřední desku a 
podporu týmové práce. Doporučené vstupní znalosti: Úvod do počítačových sítí,  
Windows server - základní dovednosti správce 

14.5. Zabezpečení školní sítě (firewall), regulace přístupu k internetu 
ISA Server 2006 + Internet Blocking Tool -  Obsahem školení je zabezpečení školní sítě před útoky 
z internetu pomocí pokročilé technologie firewall, kterou nabízí ISA Server. Naučíte se využívat 
mnoho významných funkcí, jako např. vytvoření bezpečného připojení (VPN) , publikace Outlooku 
(OWA) a webových serverů, včetně komplexních monitorovacích služeb. 

Aplikace InetBlocker umožňuje blokovat vybraným počítačům (či skupinám počítačů) přístup k 
Internetu a je určena zejména pro školy využívající Microsoft ISA Server. Je zdarma ke stažení. 
Doporučené vstupní znalosti: Úvod do počítačových sítí 

21.5. Bezpečnost školní sítě (zabezpečení PC, serverů i celé sítě) 
Zabezpečení školní sítě je klíčovým parametrem, který ovlivňuje náklady a provozuschopnost 
počítačových učeben. Ukážeme, jak zajistit učebnu proti virům a zlomyslným žákům. Jak obranu 
spravovat a vyhodnocovat. Naučíte se základní principy a požadavky na zabezpečení stanic i serverů 
ve školní síti, nastavení a používání firewallu na klientských systémech a síťovém routeru, používání 
nástrojů jako SCW a MBSA pro bezpečnostní kontrolu nastavení. Dále antivirové nástroje, 
antispyware a nástroje pro aktualizace OS. 

28.5. Snadná správa a monitoring HW a SW školní sítě 
Kurz zaměřený na využití Microsoft System Center Essentials 2007 využijí především správci větších 
školních sítí. Odpovídá na otázky jak snadno a přehledně spravovat školní síť s desítkami až stovkami 
PC, jak mít trvalý přehled o činnosti klientů, jak mít přehled o HW i SW problémech PC, jak 
spravovat a konfigurovat instalované aplikace, jak použít nástroje na HW i SW inventuru, jak využít 
nástroje pro automatickou aktualizaci operačních systémů (WSUS). Tento kurz je v rámci Microsoft 
CoE nabízen premiérově – šance pro váš náskok. 

4.6. Používání Microsoft Live@EDU ve školní praxi 
Praktické školení nejenom pro správce, ale především pro aktivní a inovativní učitele, kteří chtějí 
svým žákům umožnit využívání nejmodernějších komunikačních a jiných on-line služeb (online 
úložiště, webový prostor atd.). Velmi vhodné pro podporu týmové spolupráce ve třídě. Tyto služby 
jsou od letošního školního roku bezplatně přístupné všem žákům a učitelům českých škol. 
Naučte se používat v červnu, vyzkoušejte o prázdninách a v září využijte ve vaší třídě či škole. 
 
 

Jak kurzy zajišťujeme 
Kurzy trvají cca 8 vyučovacích hodin s přestávkou na oběd, který můžeme v průběhu kurzu zajistit 
přímo v budově školy (volba ze dvou jídel). K dispozici jsou nápoje a občerstvení po celou dobu 
kurzu. Kurzy provádějí certifikovaní lektoři. Průběh školení přizpůsobujeme zájmu a dotazům 
účastníků. Seminář probíhá v nové výkonné multimediální učebně. Každý účastník má k dispozici 
vlastní PC. V případě vašeho zájmu proškolit více vašich pracovníků přijedeme na dohodnutý termín 
k vám do školy. V případech nedostatečného vybavení vaší učebny je možné dohodnout kurz 
za pomoci mobilní učebny, která k vám přijede a po skončení kurzu zase odjede. Všechny varianty 
jsou pro vaši školu zdarma.  
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Co je to Microsoft Center of Education? 

Microsoft Center of Education je školicí středisko pro vzdělávání učitelů, zaměřené na technologie 
společnosti Microsoft. Vzniklo pro Jihočeský kraj na táborské Střední průmyslové škole strojní 
a stavební. Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá za přímé finanční podpory společnosti 
Microsoft a školy mají účast v seminářích zcela zdarma. 

"Posláním Centra je naprosto bezplatně poskytovat vzdělání všem zaměstnancům škol v Jihočeském 
kraji, kteří cítí potřebu neustále pracovat na svém profesním růstu a nejen držet krok se žáky v oblasti 
informačních technologií, ale také být schopni připravit své žáky na vstup do reálného života, 
úspěšnou existenci v praxi či na vyšších stupních škol," prohlásil Ing. Jan Martínek ze společnosti 
Microsoft. 

"Pro školy je nabídka Microsoftu ekonomicky zajímavá, protože hojně využívané dotace SIPVZ 
do vzdělávání pedagogických pracovníků předminulý rok skončily. Informovanost učitelů v oblasti 
rychle se rozvíjejících technologií patří k základním předpokladům pro efektivní vzdělávání žáků 
a studentů. Je zbytečné učit, co bylo moderní před lety. Podstatné je učit to, s čím se studenti setkají 
v praxi. Jsme připraveni ve středisku přivítat všechny kolegy z Jihočeského kraje, kteří o semináře 
Microsoftu projeví zájem," vzkázal ředitel SPŠ Tábor Ing. Marcel Gause. 

Zájemci o školení se mohou přihlásit prostřednictvím portálu www.moderniucitel.cz v sekci Školení 
a události - Jihočeský kraj, případně můžete kontaktovat SPŠ Tábor na kontaktech v hlavičce a 
domluvit se na podrobnostech.  
 

Máte zájem o školení, které není v této nabídce? 
Budeme rádi, když nás budete kontaktovat a sdělíte nám vaši představu. Domluvíme možnosti, termín 
a způsob, který vám bude vyhovovat. 
 
 
Martin Klíma v.r. 
Microsoft Center of Education Tábor 
koordinátor pro Jihočeský kraj 
certifikovaný lektor 
 


