
 

www.umimexcel.cz  Stránka 1 z 3 
 

E-learning online kurzy MS Office pro školy 

Na webu www.umimexcel.cz si můžete objednat na celý rok pro své žáky a pedagogy online kurzy 

Microsoft Office. Jednotlivé lekce obsahují video návod, případně textové poznámky. Pro ověření 

znalostí studentů jsou připraveny závěrečné testy a cvičné soubory ke stažení. Po dokončení všech kurzů 

obdržíte digitální certifikát potvrzující úspěšné absolvování kurzu. Kurz je dostupný na předplacenou 

dobu. V tomto čase je možné se k lekcím vracet. 

Výuka pro žáky 
 

➢ e-learningová podpora výuky  
pod vedením pedagoga 

➢ dostupné online kdykoliv a odkudkoliv 
➢ tempo si zvolí sám účastník 
➢ cvičné soubory ke stažení uvnitř lekcí 
➢ součástí kurzů je i obdržení certifikátu  

o absolvování 

 
Aktuální katalog online kurzů 

Přehled všech nabízených kurzů najdete vždy online na stránce www.umimexcel.cz 

Nabídka pro školy 

Využijte nabídky pro základní a střední školy se slevou zde https://www.umimexcel.cz/nabidka-online-

kurzu-pro-skoly 

Reference škol 

Během „koronavirových prázdnin“ se do bezplatného přístupu zapojily desítky škol a tisíce studentů. 

Jejich pozitivní zpětnou vazbu si můžete přečíst zde https://www.umimexcel.cz/nabidka-online-kurzu-

pro-skoly v záložce Reference škol. 

Kontaktní informace 

Jméno: Petr Kohoutek E-mail:  info@itlektor.cz 

Adresa:  K Vodojemu 397 Telefon:  +420 775 678 186 

 257 26 Divišov Web:  https://www.itlektor.cz 

IČ: 86926730 E-learning:  https://www.umimexcel.cz 
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Nabídka pro školy 

https://www.umimexcel.cz/nabidka-online-kurzu-pro-skoly/#tab2 

 

 BALÍK MINI BALÍK KLASIK BALÍK MAXI 

Excel pro začátečníky    

Excel pro středně pokročilé    

Excel pro pokročilé    

Word pro začátečníky    

Word pro středně pokročilé    

Word pro pokročilé    

PowerPoint – pro začátečníky    

Access – pro začátečníky    

Do 200 žáků 
10 000 Kč 

1 rok 

12 500 Kč 

1 rok 

15 000 Kč 

1 rok 

Do 400 žáků 
15 000 Kč 

1 rok 

17 250 Kč 

1 rok 

20 000 Kč 

1 rok 

Do 600 žáků 
20 000 Kč 

1 rok 

22 500 Kč 

1 rok 

25 000 Kč 

1 rok 

Nad 600 žáků individuální nabídka individuální nabídka individuální nabídka 

Ceny jsou uvedeny za celou školu na 1 rok. Jsou konečné, nejsem plátce DPH. 

Každá škola může mít jiné požadavky a jiný počet licencí, může mít také omezený rozpočet a také může 

mít zájem o další kurzy z celého katalogu. Proto si prosím vždy vyžádejte individuální cenovou nabídku, 

která co nejlépe vystihne potřeby školy a vyjde maximálně vstříc finančním možnostem. 

  

https://www.umimexcel.cz/nabidka-online-kurzu-pro-skoly/#tab2
https://www.umimexcel.cz/kurzy-kategorie/vse/
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Excel 

Excel pro začátečníky (27 lekcí, 1:30 hod) 

Excel pro středně pokročilé (36 lekcí, 2:35 hod) 

Excel pro pokročilé (24 lekcí, 2:25 hod) 

Word 

Word pro začátečníky (25 lekcí, 1:16 hod) 

Word – pro středně pokročilé (40 lekcí, 1:48 hod) 

Word - pro pokročilé (39 lekcí, 1:51 hod) 

PowerPoint 

PowerPoint – pro začátečníky (24 lekcí, 1:06 hod) 

Access 

Access – pro začátečníky (45 lekcí, 2:11 hod) 

 

https://www.umimexcel.cz/online-kurzy/excel/zakladni-kurz-excel-pro-zacatecniky/
https://www.umimexcel.cz/online-kurzy/excel/excel-pro-stredne-pokrocile/
https://www.umimexcel.cz/online-kurzy/excel/excel-pro-pokrocile/
https://www.umimexcel.cz/online-kurzy/word/online-kurz-word-pro-zacatecniky/
https://www.umimexcel.cz/online-kurzy/word/word-pro-stredne-pokrocile/
https://www.umimexcel.cz/online-kurzy/word/word-pro-pokrocile/
https://www.umimexcel.cz/online-kurzy/powerpoint/powerpoint-pro-zacatecniky/
https://www.umimexcel.cz/online-kurzy/access/access-pro-zacatecniky/

