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Tento projekt je spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR 

 

Informace o kurzech pro rok 2012 
 
Vážené paní starostky, vážení páni starostové,  

 

pro rok 2012 pro Vás pracovníci Egon centra Velké Meziříčí připravili další blok 
školení eGovernmentu. Kurzy Egon centra Velké Meziříčí jsou určeny pro všechny 
zastupitele a zaměstnance obcí i zaměstnance organizací zřizovaných obcemi.  
Tento projekt je spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a jsou pro všechny 
zúčastněné zdarma. 

Pro letošní rok jsme pro Vás připravili následující kurzy: 

Základy Wordu a základní IT dovednosti – pro úplné začátečníky 
Základy Wordu – pokračování pro ty, kteří již něco umí a chtějí se zlepšit ve své práci. 
Základy Excelu – vytvoření tabulky, zpracování dat, vzorce a další doplňky pro usnadnění 
práce.. 
CzechPOINT I. - Obecné základy práce s portálem CzechPOINT, Rejstřík trestů, Obchodní 
rejstřík, Výpis z katastru nemovitostí. 
CzecPOINT II, -Živnostenský rejstřík, Seznam kvalifikovaných dodavatelů, Modul autovraků, 
Insolvenční rejstřík, Bodové hodnocení řidiče. 
CzecPOINT III. - Autorizovaná konverze dokumentů, agendy ISDS I 
CzecPOINT IV. – služby ISDS II – nové agendy týkající se datových schránek 
Datové schránky a elektronická spisová služba, elektronický podpis. 
Vidimace a legalizace – eLearning pro všechny, kteří provádí ověřování 
(je možné doplnit další témata vzdělávání eGovernmentu) 

 
Všechny kurzy je možné absolvovat jak distanční tak i prezenční formou. 
Distanční kurzy najdete na adrese:  

http://elev.institutpraha.cz/regman/velkemezirici.html  
Pokud s touto formou studia nemáte žádné zkušenosti, kontaktujte nás prosím, na níže 
uvedené adrese. Rádi Vám poradíme a pošleme návod jak se přihlásit. 

 
Prezenční kurzy budou i v tomto roce probíhat od ledna do března ve školicím 

středisku – budova spořitelny, III. patro, dveře č. 304. Měsíc duben bude věnován opakování 
a konzultacím pro upevnění již získaných znalostí a dovedností. Informace o termínech 
jednotlivých kurzů Vám budeme pravidelně posílat, Najdete je i na stránkách Města: 
http://www.mestovm.cz/cs/prakticke-informace/informace-pro-obce  
 
Přihlášky na prezenční kurzy a případné dotazy podávejte prosím telefonicky nebo e-mailem. 
Kontakt: 
 
Květuše Horázná 
Lektor 
horazna@mestovm.cz 
tel.:  +420 566 781 178 
 Městský úřad Velké Meziříčí 
Odbor správní 
Radnická 29/1 
594 13 Velké Meziříčí  
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