
IČO:

skupina

PČ Datum

Počet 

vyučovacích 

hodin

Od - do

1 3,5 8:00 – 11:30

2 0,5 11:30 – 12:00

3 4 12:00 – 16:00

4 3,5 8:00 – 11:30

5 0,5 11:30 – 12:00

6 4 12:00 – 16:00

7 3,5 8:00 – 11:30

8 0,5 11:30 – 12:00

9 4 12:00 – 16:00

10 3,5 8:00 – 11:30

S&T CZ s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 

Praha 4

Plán výuky

příloha č.5 dohody č.: 

Tylova 1/57, 301 00 Plzeň

PMA-MN-31/2020

Makra a jejich tvorba ze záznamu, spouštění maker,Vazba makra a kódu VBA , Práce v modulu VBA.

Vzdělávací zařízení:

ŠMT a.s., Tylova 1/57, 301 00 Plzeň

přestávka na oběd

probíraná témata

Podmíněné formátování, Maticové vzorce, Pokročilé funkce, Kontingenční tabulky a jejich rozšířené možnosti (vypočítaná pole, vypočítané položky, KT z externího 

zdroje dat).

Plánování výroby, montáže a servisu - detailní rozpracování zakázky (použité technologie včetně nastavení strojů, druh a množství potřebného materiálu nebo i 

způsob jeho dodání do výroby, rozfázování výroby a určení časové dotace, parametry meziproduktů a výsledných výrobků, specifikaci potřebných doplňkových 

nástrojů, naplánování kontroly kvalit - část 1

Místo výuky:

přestávka na oběd

PowerPivot (datový model, relace, výpočty, hierarchie, výkonnostní ukazatele), Citlivostní analýza dat, Analytické nástroje a další doplňky, Ověřování dat.

Podprogram VBA, Proměnné VBA, Funkce VBA a formuláře, Objektově orientované programování, Dynamické grafy.

Obchod - zadávání parametrů objednávky

Zaměstnavatel:

Název vzdělávací aktivity:

29253462

přestávka na oběd

Nákup a sklady - zadání informací o nákupu (dodavatel, typ, množství, objem, kvalita/jakost, vlastnosti produktů, obalové materiály, místo uskladnění, podmínky 

uskladnění aj.)

Jména lektorů:

POVEZ II 

(CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000

053)

4
Odborný rozvoj zaměstnanců v oblasti specializovaných funkcí 

vybraných PC programů

31.08.2020

07.09.2020

03.03.2021

14.10.2020

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

C S15



PČ Datum

Počet 

vyučovacích 

hodin

Od - do probíraná témata

11 0,5 11:30 – 12:00

12 4 12:00 – 16:00

13 3,5 8:00 – 11:30

14 0,5 11:30 – 12:00

15 4 12:00 – 16:00

16 3,5 8:00 – 11:30

17 0,5 11:30 – 12:00

18 4 12:00 – 16:00

Praktické cvičení zaměřené na nácvik řízení modelové zakázky.

Finance a účetnictví - rozpracování celé zakázky z pohledu financí včetně určení harmonogramu příchozích a odchozích plateb (cena lidských zdrojů, cena 

materiálu a nástrojů, provozní náklády, dopravné) - část 1.

Možnosti propojení SAP + Excel; co umožňuje SAP a Excel a naopak.

přestávka na oběd

přestávka na oběd

Finance a účetnictví - rozpracování celé zakázky z pohledu financí včetně určení harmonogramu příchozích a odchozích plateb (cena lidských zdrojů, cena 

materiálu a nástrojů, provozní náklády, dopravné) - část 2. Expedice - určení druhu dopravy.

přestávka na oběd

Plánování výroby, montáže a servisu - detailní rozpracování zakázky (použité technologie včetně nastavení strojů, druh a množství potřebného materiálu nebo i 

způsob jeho dodání do výroby, rozfázování výroby a určení časové dotace, parametry meziproduktů a výsledných výrobků, specifikaci potřebných doplňkových 

nástrojů, naplánování kontroly kvalit - část 2

(razítko)

Vyplňte pouze bílá pole

Číslo telefonu:

Datum:

Vyřizuje:

Email:

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby16.02.2021

04.03.2021

14.10.2020

21.10.2020

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

C S15


