
 

 

KATALOG KURZŮ A ŠKOLENÍ 2020 

Vážení obchodní přátelé, 

dovolujeme si Vám opět předložit aktuální nabídku školení, zaměřující se na oblast IT dovedností.  

Do katalogu jsme pro Vás zařadili námi doporučené kurzy, výběr z kurzů rekvalifikačních, a nabídku kurzů na 

objednávku. 

Rádi Vám připravíme kurzy na míru, obsahově sestavené dle Vašich potřeb a požadavků. Proškolíme Vás i 

přímo na Vašem pracovišti, pokud Vám to bude lépe vyhovovat. 

 



 

 

 

V rámci našich kurzů se v oblasti IT vzdělala řada zaměstnanců z mnoha firem, Středočeského kraje a 

Prahy. 

Například v rámci projektu ESF “Učící se Oblastní nemocnice Kolín, a.s." jsme v roce 2010- 2012 zajistili a 

realizovali vzdělávání stovek zaměstnanců Oblastní nemocnice Kolín, a.s., přímo v sídle ONK Kolín. 

Ceny v našem katalogu jsou velmi příznivé a jsme připraveni nabídnout i cenové zvýhodnění při větším počtu 

účastníků z jedné organizace. 

Děkujeme Vám za Váš dosavadní zájem o naše kurzy a těším se, spolu s kolegy lektory, na další spolupráci 

s Vámi 

 

V Kolíně dne 2.1.2020         
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Profil a reference společnosti 

Profil 

Společnost ASYS IJD, spol. s r.o. byla založena v roce 1991, a od začátku svého působení realizuje školení 

a rekvalifikační kurzy pro snadné zvládnutí práce s počítačem. Naše školicí středisko je akreditováno MŠMT 

a ČSKI. Již 28 rokem nabízíme rekvalifikační a vzdělávací kurzy zaměřené na práci s výpočetní technikou. 

Spolupracujeme s úřady práce i řadou firem a organizací v Praze, v Kolíně, v Kutné Hoře, v Nymburku a 

v dalších místech Středočeského kraje.  

Pobočku naší společnosti v Praze jsme otevřeli v roce 1998 a spolupracujeme zde s řadou stálých klientů. 

Všem našim zákazníkům se snažíme maximálně vyjít vstříc při realizaci všech zakázek i námi poskytovaných 

služeb, a to v duchu firemní filosofie: „Kvalitní služba - základ úspěchu“. 

Výběr z našich referencí 

 Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu  

 Úřad práce České republiky - Kontaktní pracoviště Kolín 

 Úřad práce České republiky - Kontaktní pracoviště  Kutná Hora 

 Úřad práce České republiky - Kontaktní pracoviště  Nymburk 

 Úřad práce České republiky - Kontaktní pracoviště  Praha východ 

 Úřad vlády 

 Oblastní nemocnice Kolín, a.s. 

 ZZN Polabí, a.s. 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - Kolín 

 Ministerstvo obrany ČR  

 KOPOS KOLÍN a.s. 

 Ing. Pavel Vavruška SODOVKÁRNA KOLÍN 

 PROFITALL, spol. s r.o. 

 Prostor plus, o.p.s. 

 Správa služeb hl. m. Prahy 

a mnoho dalších klientů 
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Naše nabídka 

Školicí a testovací středisko ASYS IJD 

Výuka probíhá v učebnách v Kolíně a v Praze, kde jsou, v síti, instalovány počítače s on-line připojením do 

sítě Internet a s aplikacemi MS Windows a MS Office, dle požadavků zákazníka. Učebny jsou moderně 

zařízeny a vybaveny, a je zde možnost malého občerstvení, které je v rámci kurzů zdarma. Při výuce je vždy 

používán dataprojektor a v průběhu výuky účastníci samostatně zpracovávají probraná témata formou 

praktických cvičení. Učebny v Kolíně jsou klimatizované. 

Struktura a čas kurzů 

Kurzy jsou rozděleny podle délky trvání a obsahového zaměření. Z časového hlediska se jedná o kurzy 

dlouhodobé - rekvalifikační a krátkodobé - vzdělávací, které jsou organizovány operativně, dle aktuálních 

požadavků trhu. Podle obsahového zaměření pořádá naše školicí středisko kurzy, jejichž cílem je předat 

znalosti a dovednosti v oblasti praktického využití výpočetní techniky a Internetu. 

Výuka je naplánována do bloků po 90 minutách, které se střídají podle náplně a typu kurzů, zpravidla od 8°° 

do 16°° hodin. 

Výuku vedou naši zkušení lektoři, kteří mají odborné i pedagogické znalosti a jsou zárukou kvality kurzů. Po 

skončení jednotlivých hodin kurzu je možné dohodnout s lektory individuální konzultace a procvičování podle 

zájmu účastníků kurzu. Každý z nabízených kurzů je možné časově a tematicky upravit dle potřeb klientů. 

Zkoušky a osvědčení 

Všechny kurzy jsou zakončeny písemným testem a úspěšným absolventům je vydáno osvědčení o 

absolvování kurzu. Rekvalifikační kurzy jsou zakončeny písemnými a praktickými testy a absolventi obdrží 

„Osvědčení o rekvalifikaci“.  

Kurzy u zákazníka 

V případě speciálních požadavků zákazníka nabízíme i konzultace na pracovišti, podle časových možností 

zákazníka. Kurzy obsahově připravíme podle konkrétních požadavků klienta, zároveň nabízíme i možnost 

dodat po dobu výuky vlastní výpočetní techniku. 
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Podmínky účasti 

V případě Vašeho zájmu o určitý typ kurzu nás prosím kontaktujte telefonicky nebo osobně 

v Kolíně na adrese:  

ASYS IJD spol. s r.o., Karlovo náměstí 7, Kolín I, 280 02, vedoucí školicího střediska: Ing. Pavel Tvrdík, tel. 

321 721 237, 602 240 659. Zde získáte aktuální informace. Rezervaci termínů a kurzů je možné provést 

telefonicky nebo e-mailem: pavel.tvrdik@asys.cz. 

v Praze na adrese: 

Křemencova 178/10, 110 00 Nové Město 

Informace a rezervace: Veronika Dufková tel. 602 241 394, e-mail: pavel.tvrdik@asys.cz. 

Učebny mají kapacitu 20 počítačových pracovišť v Kolíně, 14 počítačových pracovišť v Praze. 

Termíny kurzů 

Termíny kurzů na objednávku (min. počet přihlášených účastníků 3-5 dle typu kurzu), jsou realizovány dle 

požadavků konkrétních zákazníků. 

Termíny kurzů u zákazníka plně přizpůsobujeme potřebám klientů. Cena školení je stanovena na základě 

individuální kalkulace dle požadavků na obsah, místo a rozsah školení. 

Termíny rekvalifikačních kurzů jsou vypsány vždy dle domluvy s příslušným úřadem práce. 

Literatura 

Ke všem kurzům nabízíme vhodné učebnice, u rekvalifikačních kurzů jsou tyto v ceně kurzu. 

Nabízíme také možnost pronájmu našich učeben.  

Cena za pronájem 1 počítačové učebny na 1 den, v čase (8:00 – 16:00hod.) je 3 400,- Kč + DPH 21%. 

Cena za pronájem 1 počítačové učebny na ½ den, v čase 13:00- 18:00hod. je 1 500,- Kč + DPH 21%. 

Pro dlouhodobé pronájmy nabízíme slevové programy. 

Úhrada školení se provádí v hotovosti nebo převodem na účet: KB Kolín č.ú. 255745-151/0100. 

  

mailto:pavel.tvrdik@asys.cz
mailto:pavel.tvrdik@asys.cz
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Přehled rekvalifikačních kurzů 

Strana Název kurzu 
Délka 

Cena bez 

DPH 

Cena s 

DPH 

 Základy obsluhy osobního počítače 40 hodin 4 715 Kč 5 705 Kč 

 Obsluha osobního počítače 80 hodin 7 355 Kč 8 900 Kč 

 Správce počítačových sítí pro malé a střední organizace 100 hodin 16 941 Kč 20 500 Kč 

 Správce operačních systémů pro malé a střední 

organizace 
200 hodin 29 222 Kč 35 360 Kč 
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Přehled kurzů na objednávku 

Strana Název kurzu 
Délka 

Cena bez 

DPH 

Cena s 

DPH 

 MS Windows 10/8.1 – začátečníci 12 hodin 2 644 Kč 3 200 Kč 

 MS Windows 10/8.1 – pokročilí 12 hodin 2 644 Kč 3 200 Kč 

 MS Word 2019/2016 – začátečníci 12 hodin 2 644 Kč 3 200 Kč 

 MS Word 2019/2016 – pokročilí 12 hodin 2 975 Kč 3 600 Kč 

 MS Excel 2019/2016 – začátečníci 12 hodin 2 644 Kč 3 200 Kč 

 MS Excel 2019/2016 – pokročilí 12 hodin 2 975 Kč 3 600 Kč 

 MS PowerPoint 2019/2016 – začátečníci 12 hodin 2 644 Kč 3 200 Kč 

 MS PowerPoint 2019/2016 – pokročilí 12 hodin 2 975 Kč 3 600 Kč 

 Práce s Internetem a webovým prohlížečem dle výběru – 

začátečníci 
6 hodin 950 Kč 1 150 Kč 

 MS Outlook 2019/2016 6 hodin 950 Kč 1 150 Kč 

 Internet – tvorba www – začátečníci 25 hodin 5 000 Kč 6 050 Kč 
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Rekvalifikační kurzy 

Základy obsluhy osobního počítače v rozsahu 40 hodin 

Cíl kurzu 

Absolventi tohoto rekvalifikačního kurzu zvládnou obsluhu počítače – zvládnou práci v operačním systému MS 

Windows, naučí se pracovat s textovým editorem MS Word, zvládnou základní funkce a akce v tabulkovém 

procesoru MS Excel a v neposlední řadě se seznámí s nejpoužívanějším prohlížečem webových stránek MS 

Internet Explorer a aplikací elektronické pošty Microsoft Outlook. 

Náplň kurzu 

 Obecný úvod do problematiky výpočetní techniky 

 Důležité zásady práce s výpočetní technikou 

 MS Windows – základy práce s počítačem, správa souborů, údržba počítače 

 MS Word – základní seznámení s prací s textem v textovém editoru 

 MS Excel – základní seznámení s tabulkovým procesorem, vytváření tabulek, vzorců a grafů 

 MS Internet Explorer – přístup na adresy Web, vyhledávací nástroje internetu 

 MS Outlook – odesílání a přijímání elektronické pošty 

 Počítačové viry a ochrana před nimi 

 Závěrečná kontrolní práce s vyhodnocením 

Trvání kurzu 

 40 hodin/6 dní včetně závěrečné kontrolní práce 

 výuka probíhá v pracovní dny, zpravidla od 8.00 – 15.40 hod. 

Literatura 

 v ceně kurzu, tištěná nebo elektronická verze (dle dostupnosti)  

Cena 

Cena kurzu bez DPH 4 715 Kč 

Cena kurzu s DPH 5 705 Kč 
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Obsluha osobního počítače v rozsahu 80 hodin 

Cíl kurzu 

Absolventi tohoto rekvalifikačního kurzu zvládnou obsluhu počítače – zvládnou práci v operačním systému MS 

Windows, naučí se pracovat s textovým editorem MS Word, zvládnou základní funkce a akce v tabulkovém 

procesoru MS Excel a v neposlední řadě se seznámí s nejpoužívanějším prohlížečem webových stránek MS 

Internet Explorer a aplikací elektronické pošty Microsoft Outlook. 

Náplň kurzu 

 Obecný úvod do problematiky výpočetní techniky 

 Technické a programové vybavení PC 

 Důležité zásady práce s výpočetní technikou 

 MS Windows – základy práce s počítačem, správa souborů, údržba počítače 

 MS Word – základní seznámení s prací s textem v textovém editoru 

 MS Excel – základní seznámení s tabulkovým procesorem, vytváření tabulek, vzorců a grafů 

 MS Internet Explorer – přístup na adresy Web, vyhledávací nástroje internetu 

 MS Outlook – odesílání a přijímání elektronické pošty 

 Počítačové viry a ochrana před nimi 

 Závěrečná kontrolní práce s vyhodnocením 

Trvání kurzu 

 80 hodin/11 dní včetně závěrečné kontrolní práce 

 výuka probíhá v pracovní dny, zpravidla od 8.00 – 15.40 hod. 

Literatura 

 v ceně kurzu, tištěná nebo elektronická verze (dle dostupnosti) 

Cena  

Cena kurzu bez DPH 9 130 Kč 

Cena kurzu s DPH 11 047 Kč 
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Správce sítí pro malé a střední organizace (kód: 26-002-M) 

Cíl kurzu 

Rekvalifikační kurz Správce počítačových sítí pro malé a střední organizace je určen všem zájemcům, kteří 

se chtějí naučit návrhu různých typů sítí, správě síťových komunikačních prvků, tj., navrhovat, implementovat, 

udržovat a zajišťovat správu switchů, firewallů, routerů, bezdrátových sítí, implementovat bezpečnost 

počítačových sítí, monitorovat a detekovat chyby v provozu počítačových sítích. 

Náplň kurzu 

 vytváření návrhů a struktury přepínaných sítí 

 vytváření návrhů a struktury směrovaných sítí 

 vytváření návrhů a struktury bezdrátových sítí 

 návrh a implementace bezpečnosti datových sítí  

 uvádění počítačových sítí do provozu a nastavování jejich parametrů 

 monitorování provozu počítačových sítí 

 detekování chyb a snížení průchodnosti sítí 

Trvání kurzu 

 108 hodin/14 dní včetně závěrečné zkoušky 

 výuka probíhá v pracovní dny, zpravidla od 8.00 – 15.40 hod. 

Literatura 

 příručka k tématům kurzu 

Cena 

Cena kurzu bez DPH 16 942 Kč 

Cena kurzu s DPH 20 500 Kč 
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Správce operačních systémů pro malé a střední organizace (kód: 18-001-M) 

Cíl kurzu 

Rekvalifikační kurz Správce operačních systémů pro malé a střední organizace je určen všem zájemcům, kteří 

se chtějí naučit instalaci, konfiguraci a správě operačního systému Microsoft Windows Server, navrhovat, 

implementovat, udržovat a zajišťovat správu síťových periferií (tiskárny, multifunkční zařízení, scannery) a 

počítačů připojených do sítě (konfigurace síťových připojení) a monitorovat provoz operačních systémů. 

Náplň kurzu 

 analýza a návrh hardware a software pro použití v malé organizaci 

 instalace operačního systému a jeho konfigurace 

 konfigurace síťových připojení 

 instalace periférií a jejich konfigurace  

 monitorování provozu operačních systémů, jejich diagnostika a optimalizace výkonu 

 zabezpečení dat před zneužitím 

 ochrana dat před zničením 

 základy programování skriptů a dávek 

 instalace a správa klientského software 

Trvání kurzu 

 208 hodin/27 dní včetně závěrečné zkoušky 

 výuka probíhá v pracovní dny, zpravidla od 8.00 – 15.40 hod. 

Literatura 

 příručka k tématům kurzu 

Cena 

Cena kurzu bez DPH 29 223 Kč 

Cena kurzu s DPH 35 360 Kč 
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Kurzy na objednávku 

MS Windows 10/8.1 pro začátečníky 

Cíl kurzu 

Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí naučit efektivně pracovat v prostředí nejnovější operačního systému 

společnosti Microsoft. Rovněž je určen pro ty, kteří již znají předešlé verze OS Windows, ale přechod na novou 

verzi jim činí potíže. 

Náplň kurzu 

 prostředí Modern UI (Metro) 

 nastavení operačního systému 

 práce s okny a ikonami 

 správa souborů a složek  

 práce s USB flash diskem 

 Internet Explorer 

Trvání kurzu 

 12 hodin 

 výuka probíhá v dopoledních nebo odpoledních hodinách, dle přání zákazníka. 

Cena 

Cena kurzu bez DPH 2 644 Kč 

Cena kurzu s DPH 3 200 Kč 
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MS Windows 10/8.1 pro pokročilé 

Cíl kurzu 

Kurz je určen pro zájemce, kteří si chtějí prohloubit znalosti a dovednosti v používání operačního systému 

Windows 10/8/8.1. Vstupním předpokladem účastníků jsou základní uživatelské znalosti práce operačním 

systémem Windows 10/8/8.1 - práce s okny, přepínání mezi prostředím Desktop a Modern UI (Metro), správa 

souborů a složek. 

Náplň kurzu 

 pokročilá nastavení operačního systému 

 správa uživatelů a účtu Windows 

 konfigurace sítě a sdílení 

 Windows Store  

 OneDrive 

Trvání kurzu 

 12 hodin 

 výuka probíhá v dopoledních nebo odpoledních hodinách, dle přání zákazníka. 

Cena 

Cena kurzu bez DPH 2 644 Kč 

Cena kurzu s DPH 3 200 Kč 
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MS Office Word 2019/2016 pro začátečníky 

Cíl kurzu 

Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí naučit efektivně používat textový editor MS Word ve verzi 2019 nebo 

2016 nebo . 

Náplň kurzu 

 formátování textu 

 formátování odstavců 

 vložení objektu do dokumentu a jeho úpravy 

 nastavení a tisk  

Trvání kurzu 

 12 hodin 

 výuka probíhá v dopoledních nebo odpoledních hodinách, dle přání zákazníka. 

Cena 

Cena kurzu bez DPH 2 644 Kč 

Cena kurzu s DPH 3 200 Kč 
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MS Office Word 2019/2016 pro pokročilé 

Cíl kurzu 

Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí naučit efektivně používat textový editor MS Word ve verzi 2016 nebo 

2019 na pokročilé úrovni. 

Náplň kurzu 

 styly 

 hromadná korespondence 

 vložení objektu do dokumentu a jeho úpravy 

 automatizace 

 spolupráce a sdílení 

Trvání kurzu 

 12 hodin 

 výuka probíhá v dopoledních nebo odpoledních hodinách, dle přání zákazníka. 

Cena 

Cena kurzu bez DPH 3 975 Kč 

Cena kurzu s DPH 4 810 Kč 
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MS Office Excel 2019/2016 pro začátečníky 

Cíl kurzu 

Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí naučit efektivně používat tabulkový procesor MS Excel ve verzi 2016 

nebo 2019. 

Náplň kurzu 

 zadávání údajů 

 formátování buněk 

 vzorce a funkce 

 grafy 

 nastavení a tisk 

Trvání kurzu 

 12 hodin 

 výuka probíhá v dopoledních nebo odpoledních hodinách, dle přání zákazníka. 

Cena 

Cena kurzu bez DPH 2 644 Kč 

Cena kurzu s DPH 3 200 Kč 
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MS Office Excel 2019/2016 pro pokročilé 

Cíl kurzu 

Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí naučit efektivně používat tabulkový procesor ve verzi 2016 nebo 

2019 na pokročilé úrovni. 

Náplň kurzu 

 podmíněné formátování 

 funkce 

 seznamy a filtry 

 automatizace 

 analytické nástroje 

 spolupráce a sdílení 

Trvání kurzu 

 12 hodin 

 výuka probíhá v dopoledních nebo odpoledních hodinách, dle přání zákazníka. 

Cena 

Cena kurzu bez DPH 3 975 Kč 

Cena kurzu s DPH 4 810 Kč 
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MS Office PowerPoint 2019/2016 pro začátečníky 

Cíl kurzu 

Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí naučit efektivně používat prezentaci MS PowerPoint ve verzi 2016 

nebo 2019. 

Náplň kurzu 

 snímky 

 formátování snímků 

 grafické objekty 

 animace 

 přechodové efekty 

Trvání kurzu 

 12 hodin 

 výuka probíhá v dopoledních nebo odpoledních hodinách, dle přání zákazníka. 

Cena 

Cena kurzu bez DPH 2 644 Kč 

Cena kurzu s DPH 3 200 Kč 
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MS Office PowerPoint 2019/2016 pro pokročilé 

Cíl kurzu 

Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí naučit efektivně používat prezentaci MS PowerPoint ve verzi  nebo 

2016 nebo 2019 na pokročilé úrovni. 

Náplň kurzu 

 předloha snímků 

 animace 

 grafické objekty 

 nastavení prezentace 

Trvání kurzu 

 12 hodin 

 výuka probíhá v dopoledních nebo odpoledních hodinách, dle přání zákazníka. 

Cena 

Cena kurzu bez DPH 2 975 Kč 

Cena kurzu s DPH 3 600 Kč 
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Práce s internetem a webovým prohlížečem dle výběru - začátečníci 

Cíl kurzu 

Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí naučit efektivně používat internetový prohlížeč. 

Náplň kurzu 

 zadávání adres 

 vyhledávání stránek 

 záložky 

 stahování 

 datová úschovna 

Trvání kurzu 

 6 hodin 

 výuka probíhá v dopoledních nebo odpoledních hodinách, dle přání zákazníka. 

Cena 

Cena kurzu bez DPH 1 239 Kč 

Cena kurzu s DPH 1 500 Kč 
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Místo konání kurzů 

 Karlovo náměstí 7, 280 02, Kolín I 
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 Křemencova 178/10, 110 00 Nové Město

 

 

Dle přání klienta můžeme umístit učebnu na základě jeho požadavků prakticky kdekoliv. Disponujeme mobilní 

počítačovou učebnou, složenou z moderních notebooků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

 

ASYS IJD, spol. s r.o. 

Ing. Pavel Tvrdík 

321 721 237 

602 241 394 

office@asys.cz 

www.asys.cz 


