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Školení MS Office, osnova: 

(školení je možné modifikovat dle přání, např. pro začátečníky, pokročilé apod.) 

 

 

1) Popis prostředí MS Office 

 

2) MS Word 

 

- praktické využití, spuštění programu a jeho prostředí, navigace v dokumentu 

- formátování písma, odstavců, nastavení tabulátorů, záhlaví a zápatí 

- přehled možností MS Word, jednotlivé funkce v pásu karet 

- náhled a tisk dokumentu, práce se soubory, ukládání a otevírání dokumentů 

- zabezpečení dokumentu 

- využití nápovědy, tipy a triky, klávesové zkratky pro urychlení práce 

 

2) MS Excel 

 

- praktické využití, spuštění programu a jeho prostředí, navigace v dokumentu 

- práce s tabulkou a buňkami, kopírování, slučování rozdělování 

- práce se sloupci a řádky, možnosti přidávání a odebírání 

- formát buňky, vzorce, funkce, práce s výpočty, excel jako kalkulačka 

- přehled možností MS Excel, jednotlivé funkce v pásu karet 

- náhled a tisk dokumentu, práce se soubory, ukládání a otevírání dokumentů 

- zabezpečení dokumentu 

- využití nápovědy, tipy a triky, klávesové zkratky pro urychlení práce 

 

3) MS Powerpoint 

 

- praktické využití, spuštění programu a jeho prostředí, navigace v dokumentu 

- práce s textovými poli, úpravy, vkládání, přesouvání 

- práce s jednotlivými snímky, přidávání, přesouvání 

- formát textu, nastavení animací, přechodů, efektů 

- přehled možností MS Powerpoint, jednotlivé funkce v pásu karet 

- náhled a tisk dokumentu, práce se soubory, ukládání a otevírání dokumentů 

- zabezpečení dokumentu 

- využití nápovědy, tipy a triky, klávesové zkratky pro urychlení práce 
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4) MS Outlook 

 

- praktické využití, spuštění programu a jeho prostředí, navigace 

- nastavení e-mailového účtu, úprava, přidávání dalších účtů 

- práce se složkami, příchozí pošta, odchozí pošta, význam a úprava složek 

- formát textu, psaní zpráv, čtení, ukládání a odesílání příloh 

- obecná pravidla psaní zpráv, pravopis, stylistika, úpravy 

- podpisy, elektronické podpisy, zabezpečení, antispamová ochrana 

- pravidla, přesuny, zobrazení, využití polí komu, kopie, skrytá… 

- kontakty, zálohování pošty a kontaktů 

- možnosti kalendáře, úkolů, deníku, poznámek a jejich propojení s el. poštou 

- přehled možností MS Outlook, jednotlivé funkce v pásu karet 

- náhled a tisk e-mailů,  

- zabezpečení dokumentu 

- využití nápovědy, tipy a triky, klávesové zkratky pro urychlení práce 

 

 

6) Závěr  

 

- otázky, diskuse  

 


