Karel Rys a Česká zahradnická akademie Mělník
Vás tímto srdečně zvou na

ŠKOLENÍ SOFTWARE SADOVNICKÁ PROJEKCE
Vážení přátelé,
zveme Vás na školení programu Sadovnická projekce pro uživatele, kteří by si rádi osvěžili své
znalosti či se naučili něčemu novému. Vzhledem k současným vládním opatřením proběhne školení pouze
online pomocí aplikace Microsoft Teams.
V současné době nabízíme školení pro začínající uživatele. Uživatelé zahrádkářské verze se mohou
školení účastnit také, budeme ale probírat i funkce, které jsou dostupné pouze v profesionální verzi
programu. Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování školení.
Rozsah školení: 6 hodin, rozděleno do dvou dní po třech hodinách
Termín

Rozsah školení

Místo

1. část: středa 10. března 2021
2. část: čtvrtek 11. března 2021
(není vypsán)

Pro začátečníky

online

Pro pokročilé

-

Na školení pro začátečníky budeme probírat i zcela základní věci (označování, kopírování prvků,
přesouvání, tisk půdorysu apod.).
Kdy: školení je rozděleno do dvou částí (dní) v délce 3 hodiny. Začínáme vždy v 15:00 hod. (přesně)
a končíme v 18:00 hod.
Cena: školení stojí 750 Kč + 21 % DPH za osobu (907,50 Kč včetně DPH), tato cena je za obě části
dohromady. Školení se hradí předem (platba převodem) na základě proforma faktury, kterou Vám zašleme
e-mailem po obdržení závazné přihlášky.
Přihláška: vyplněnou přihlášku nám prosím zašlete nejlépe e-mailem. Do přihlášky nezapomeňte uvést
jméno a fakturační údaje.
Kapacita: maximálně 10 účastníků. Účastník potřebuje připojení k internetu a aplikaci Microsoft Teams (lze
stáhnout zdarma), sluchátka nebo reproduktory. Volitelná je kamera a mikrofon. Během školení je možné mít
spuštěnou Sadovnickou projekci a vše si zkoušet, je však možné celé školení absolvovat jen jako divák.
Náplň školení: podrobný seznam probíraných témat naleznete v přiložené osnově školení. V závěru školení
bude prostor pro Vaše dotazy (lze využít i čas po skončení školení).
S přáním pěkného dne
Karel Rys
vývoj software, správa počítačových sítí

Karel Rys, tel. (+420) 604 846 436, e-mail karel@rysovo.cz, webové stránky www.sadovnicka-projekce.cz

