
Microsoft IT Academy pomáhá studentům a učitelům rozvíjet znalosti v oblasti IT,  
získat osvědčení dovedností, a tím zvyšovat jejich potenciál a konkurenceschopnost.

Objevte hodnotu  
Microsoft IT Academy

Více než 250 e-learningových kurzů

(Windows, Windows Server, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Lync, Project, Publisher, 
SharePoint, Visual Studio, Visio, programování a další).

Certifikace Microsoft

Microsoft Office Specialist (MOS)
Microsoft Technology Associate (MTA)
Microsoft Certified Educator (MCE)

Zdroje pro profesní rozvoj pedagogů 

(MS Innovative Educator, MS Certified Trainer, Teacher 
Starter Kits, Teaching with Technology).

Software a vývojářské  
programy zdarma

Přístup k více  
než 700 digitálním  

knihám  
(e-books).

Učební osnovy pro výuku  
Microsoft Office.

S ročním předplatným získáte výhody pro celou školu.  
Pro neomezený počet uživatelů.

www.microsoft.cz/itacademy



MOS (Microsoft Office Specialist)
Certifikace dovednosti práce s kancelářskými aplikacemi Microsoft Office. Certifikaci je možno složit v následujících úrovních:
Core – základní úroveň certifikace MOS. Jedna zkouška z vybrané aplikace Microsoft Office.
Expert – pokročilá náročnost. Dvě zkoušky z aplikací Microsoft Word nebo Excel.
Master – nejvyšší úroveň dovedností práce s aplikacemi Microsoft Office. 6 zkoušek, z nichž povinné jsou Word, Excel  
a Powerpoint. Volitelnou aplikací může být: Outlook, Access, SharePoint, OneNote nebo Office 365.

MTA (Microsoft Technology Associate) 
Certifikace je určena pro ty, kteří začínají svou kariéru v IT, pro studenty nebo pro profesionály z jiných oblastí.  
Lze zvolit následující zaměření: Databáze, Vývoj, Server, Client.

MCP (Microsoft Certified Professional) 
Certifikace je určena těm, kdo chtějí prokázat své znalosti a dovednosti v konkrétní technické oblasti.  
Je základem pro získání pokročilých certifikací Microsoft.

Pro více informací o podrobnostech těchto certifikací navštivte stránky www.microsoft.com/learning. 

Typ certifikace  Počet kusů v balíčku

MOS (Microsoft Office Specialist) 500

MTA (Microsoft Technology Associate) 250

MCP (Microsoft Certified Professional) 30

Co říkají o IT Academy naši zákazníci?

Mezi certifikace, které si můžete dokoupit ke své IT Academy, patří:

,,Microsoft IT Academy patří na Unicorn College mezi nedílnou součást studia. 
Díky tomu mají naši studenti možnost učit se a aktivně používat nejmodernější  
technologie a nástroje používané v praxi.“

Marek Beranek
Managing Director, Unicorn College

,,Naše katedra využívá společnosti Microsoft IT Academy v rámci výuky předmětů zabývajících 
se technologií Microsoft .NET Framework a při výuce programovacího jazyku C#. Dále je pro 
nás hodnotná možnost využití software společností Microsoft v rámci výuky. Z online materiálů 
nejvíce využíváme e-learningové kurzy a informujeme studenty o výhodách certifikací 
Microsoft. Významný přínos výuky Microsoft technologií s podporou Microsoft IT Academy 
spatřujeme při uplatnění našich absolventů v praxi a ve výzkumných projektech. Naši studenti  
se mj. zapojili do lokalizace Microsoft Visual Studia a knihovny MSDN Library.“

Jan Martinovič
Odborný asistent, Katedra informatiky na Fakultě elektrotechniky a informatiky,  
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

,,V rámci programu IT Academy využila naše škola možnosti stát se akademickým testovacím  
střediskem firmy Certiport, což umožňuje našim studentům získávat výrazně levněji certifi-
káty MOS a MTA, které by v komerční sféře získávali za několikanásobně vyšší cenu. Škola tak 
umožňuje studentům být velmi konkurenceschopnými na trhu práce v rychle se rozvíjející 
oblasti IT.“

Ivona Spurná
Vyučující ICT a vedoucí testovacího centra Certiport, Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5

www.microsoft.cz/itacademy




