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Kurzy pro veřejnost
Krátkodobé PC kurzy
Vhodné především pro seniory!
Rozsah: 5 × 3 vyučovací hodiny, celkem tedy 15 h (1 h = 45 minut), vždy od 15:00 nebo 15:30
Minimální počet účastníků: 6
Cena: 800 Kč (zahrnuje malé občerstvení a osvědčení o absolvování kurzu)
Nabízené kurzy: viz Příloha (Nabízené kurzy)
Termíny: viz Příloha (Termíny krátkodobých kurzů), ev. informace u Hany Herianové,
tel. 377 477 507
Přihláška: viz Příloha (Přihláška na kurz)
Vyplněnou přihlášku odevzdejte v kanceláři školy č. dveří 115 Haně Herianové nebo odešlete
mailem na: herianova@infis.cz nebo info@infis.cz
Částku uhraďte do jednoho týdne před konáním kurzu:
• na účet školy – číslo účtu 39030311/0100 – do poznámky uveďte příjmení
• v kanceláři školy v hotovosti č. dveří 115 u Hany Herianové
Pro skupiny (minimálně 6 osob) je možné uspořádat kurzy s přizpůsobeným obsahem i rozsahem.
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Rekvalifikační kurz
Podle ustanovení § 109a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
si může uchazeč/zájemce o zaměstnání zabezpečit rekvalifikaci sám!
Zájemcům o získání nebo zvýšení stávajícího stupně vzdělání a kvalifikace nabízíme rekvalifikační
kurz zakončený závěrečnou zkouškou. Rekvalifikace je zabezpečována na základě výuky oborů
vzdělání, které má škola zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.
Pro zisk osvědčení jsme autorizovanou osobou dle Rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR č.j. MPO 53581/16/31300/1296

Název a kód profesní kvalifikace:

Správce operačních systémů pro malé a střední organizace, 18-001-M
200 hodin + 6 h závěrečná zkouška
Podmínky úspěšného absolvování: závěrečná zkouška a 80% docházka
Výstup: osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákonů č. 179/2006 Sb., o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Obsah:
1. analýza a návrh hardware a software pro použití v malé organizaci,
2. instalace operačního systému a jeho konfigurace,
3. konfigurace síťových připojení,
4. instalace periférií a jejich konfigurace,
5. monitorování provozu operačních systémů, jejich diagnostika a optimalizace výkonu,
6. zabezpečení dat před zneužitím,
7. ochrana dat před zničením,
8. základy programování skriptů a dávek,
9. instalace a správa klientského software
Zdravotní předpoklady: bez omezení
Zahájení: po naplnění kurzu (2× týdně od 15:00 do 19:00 hod)
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Cena rekvalifikace: 19 500 Kč při min. počtu 4 účastníků včetně studijních materiálů
Cena závěrečné zkoušky: 5 000 Kč
Přihláška na rekvalifikační kurz: viz příloha Přihláška na kurz
Vyplněnou přihlášku na rekvalifikační kurz či zkoušku ověřující dosažení profesní kvalifikace
odevzdejte v kanceláři č. dveří 115 Haně Herianové nebo odešlete mailem na info@infis.cz
(viz příloha Přihláška na kurz). Předem se informujte, zda je kurz naplněn!
Přihláška ke zkoušce: http://www.msmt.cz/file/21412
Více podrobností na www.narodni-kvalifikace.cz v sekci Informatické obory.
Způsob úhrady: částku za rekvalifikační kurz či zkoušku je nutné uhradit nejpozději 7 dní před
zahájením kurzu
• na účet školy – číslo účtu 39030311/0100 s variabilním symbolem 9318001
a do poznámky uvést příjmení
• v kanceláři školy v hotovosti č. dveří 115 Haně Herianové

