
Vážení rodičové, 
 

v rámci Dne Bezpečnějšího internetu 2014 jsme ve spolupráci s počítačovou firmou Amenit s. r. o. 

Nový Jičín realizovali BEZPLATNOU besedu pro děti na téma BEZPEČNOST DĚTÍ NA INTERNETU. 
 

 

V rámci spolupráce s firmou Amenit s. r. o. můžete absolvovat cenově zvýhodněná školení: 
 

Využijte zvýhodněné AKCE pro rodiče, ZŠ Starý Jičín 
Při objednávce na skoleni.amenit.cz, Zadejte do pole objednávka heslo: ZŠstj a obdržíte níže uvedenou slevu. 
 

 

Kurz: BEZPEČNOST DĚTÍ NA INTERNETU A RODIČOVSKÁ KONTROLA. 
Dozvíte se všeobecné informace o bezpečnosti Vašich domácích zařízení a o nebezpečích, jaká na Vaše děti číhají. 
Vysvětlíme slova jako antivir, antispam, firewall a uživatelská práva. 
 

K tomu Vám ZDARMA přidáme RODIČOVSKOU KONTROLU, abyste své děti mohli ochránit! 
Hesla a jejich ochrana | Šifrování dat | Domácí síť a jak ji zabezpečit | Řízení přístupu dětí k programům a hrám |  
Řízení času, který děti mohou strávit na počítači a Internetu | Napadený prohlížeč | Podvržená internetová stránka |  
Údržba internetového prohlížeče | Online komunikace a sociální sítě | atd. 

Cena: 990 Kč | AKCE 1+1 ZDARMA (druhý rodič má účast zdarma) 
 

 

Kurz: NAUČTE SE EFEKTIVNĚ PRACOVAT S TABLETEM 
Všichni kolem Vás mluví o tabletech a chytrých telefonech - chtěli byste se dozvědět a sami si vyzkoušet, co dnes tablet či 
chytrý telefon umožňuje a nabízí? I pro Vás je určen náš kurz.  
 

Rádi byste věděli, co to vlastně používají Vaše děti a co na tom mohou provádět? Neznalost je nejen otázkou Vaší 
bezpečnosti či soukromí, ale může ohrozit i Vaši peněženku. 
Naučte se pracovat s TABLETEM a CHYTRÝM TELEFONEM rychle a efektivně ZA JEDNO ODPOLEDNE. 
Vezměte si svůj tablet a chytrý telefon s sebou. Kurz je určen pro začátečníky. 
Pro účastníky kurzů 20% SLEVA na Eset Mobile Security for Android (bezpečnostní software od renomované firmy). 

Cena: 490 Kč | Původní cena 990  Kč 
 

 

KURZ: WINDOWS 8 Co je nového? 
Míra infekce ve Windows XP je šestkrát vyšší, než u Windows 8! 
Už za tři měsíce podpora Windows XP končí! 
Přejděte na nový systém! 
 

Kurz pro všechny, co si pořídili nebo by rádi přešli na Windows 8 a chtějí poznat nové vlastnosti a funkce. 
Rádi byste přešli na nový systém, ale nevíte jak? My Vám s tím pomůžeme! Výhodný nákup pro účastníky kurzu! 
Naučíme Vás ovládat nové prostředí, které již pro Vás nebude noční můrou! Ušetříte svůj čas = peníze! 
ZNÁME 23 DOBRÝCH DŮVODŮ, PROČ PŘEJÍT NA NOVÝ SYSTÉM! Více informací ZDE. 

Cena: 990 Kč | Původní cena 1 700 Kč 
 

 

Bližší informace o kurzech naleznete ZDE. 
 

Místo konání, bližší informace, objednávky: 
Amenit s.r.o., Žerotínova 11, 741 01 Nový Jičín, 
tel.: 556 706 203 | skoleni@amenit.cz | skoleni.amenit.cz 

 

 

http://skoleni.amenit.cz/
http://www.amenit.cz/Downloads1/Skolici-stredisko/2014/proc-prejit-na-novy-system-Windows8.pdf
http://www.amenit.cz/Downloads1/Skolici-stredisko/2014/aktualni-otevrene-kurzy-pro-bezne-uzivatele.pdf
mailto:skoleni@amenit.cz
http://skoleni.amenit.cz/
http://www.amenit.cz/Pages/sluzby/Skolici-stredisko/registrace.aspx

