
 

 
Kurz práce v programu MS Excel pro učitele – základní školení 

 
Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace (1 
hodina = 45 minut): 

1. Typická použití programu MS Excel (dotace: 1 h) 
a. Klasifikace žáků – počet známek, průměr a medián, trendy 
b. Záznamy a grafy z laboratorních měření ve fyzice, chemii 
c. Jednoduché účetnictví 
d. Přehled odpracovaných hodin 
e. Položkový seznam surovin pro přípravu jídla, nákupní seznam 

2. Základní ovládání programu (dotace: 1 ½ h) 
a. Vytvoření nového sešitu, listu  
b. Vysvětlení pojmu sešit, karta, řádek, sloupec 
c. Seznámení s pásem karet (ribbon), přepínací kartičky s oušky (od MS Office 2007)  
d. Vysvětlení účelu karet Domů, Vložení, Vzorce, Data, Revize  
e. Zobrazení a přiblížení – režim normální, rozložení stránky, zobrazit konce stránek; 

lupa 
f. Tlačítko Zpět 
g. Tlačítka Vyjmout, Kopírovat, Vložit (včetně vložení bez formátování) 
h. Vyhledávání na listu, v sešitu, napříč sešity 

3. Vstup a výstup – načtení, uložení, tisk (dotace: 1 h) 
a. Otevření existujícího sešitu 
b. Přesun a kopírování listů v rámci sešitu, mezi sešity 
c. Tisk sešitu, listu 
d. Tlačítko Uložit, Uložit jako 
e. Převod dokumentu do XLS, XLSX, PDF, CSV, ODS 

4. Práce s řádky a sloupci (dotace: 2 h) 
a. Vyplnění tabulky textem 
b. Označení sloupců a řádků a další akce s nimi – odstranění, smazání textu, 

zkopírování, přesunutí, vložení nových 
c. Skrytí sloupců a řádků 
d. Záhlaví tabulky – zvýraznění, řazení dle hodnoty, opakování záhlaví při tisku dlouhé 

tabulky 
e. Ukotvení řádků a sloupců 

5. Automatické doplnění číselných i textových posloupností (dotace: ½ h) 
a. Data z kalendáře 
b. Dny v týdnu 
c. Číselné řady – aritmetická, geometrická, časová 

6. Úvod do vzorců a funkcí (dotace: 2 h) 
a. Oblasti buněk 
b. Použití znaku dolar pro uzamykání používaného sloupce, řádku a buňky 
c. Základní vzorce – součet, průměr, zaokrouhlení  
d. Kopírování vzorce do dalších buněk 
e. Odstranění vzorce při ponechání jím vypočtených hodnot 


