
 

Pozvánka na GIS kurzy a semináře VARS BRNO a.s. 

 

Srdečně Vás zveme na GIS kurzy a semináře, 

které se budou konat v období leden - červen 2013  

v moderním školicím středisku společnosti VARS BRNO a.s.  

 

 

leden 2013 

termín název délka typ školení cena (bez DPH) 
včasná 

rezervace 

15.1. Tvorba mapových výstupů v ArcGIS 1 den seminář 3 000 Kč 20.12. 

23.1. Práce s rastry v ArcGIS 1 den seminář 3 000 Kč 20.12. 

 

 

únor 2013 

termín název délka typ školení cena (bez DPH) 
včasná 

rezervace 

19. – 21.2. Základní kurz ArcGIS for Desktop 3 dny kurz (*akreditace) 9 000 Kč - 

 

 

březen 2013 

termín název délka typ školení cena (bez DPH) 
včasná 

rezervace 

7.3. Možnosti editace v ArcGIS 10 a 10.1 1 den seminář 3 000 Kč 7.2. 

13.3. Základy práce s geodatabází  (ArcView) 1 den seminář 3 000 Kč 14.2. 

14.3. Pokročilá práce s geodatabází (ArcEditor / ArcInfo) 1 den seminář 3 000 Kč 14.2. 

21.3. Práce s popisky v Maplexu (zdarma v ArcView 10.1) 1 den seminář 3 000 Kč 21.2. 

 

 

duben 2013 

termín název délka typ školení cena (bez DPH) 
včasná 

rezervace 

3. – 4.4. Rozšířený kurz ArcGIS for Desktop (zaměřený na data ÚAP)  2 dny kurz (*akreditace) 6 000 Kč - 

 

 

květen 2013 

termín název délka typ školení cena (bez DPH) 
včasná 

rezervace 

14. – 16.5. Základní kurz ArcGIS for Desktop  3 dny kurz (*akreditace) 9 000 Kč - 

 

 

červen 2013 

termín název délka typ školení cena (bez DPH) 
včasná 

rezervace 

12. – 13.6. Rozšířený kurz ArcGIS for Desktop 2 dny kurz (*akreditace) 6 000 Kč - 

 

*akreditace – kurz získal akreditaci Ministerstva vnitra jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky 
 

 

 

http://out.vars.cz/Skoleni_GIS/Pozvanka_Mapove_vystupy.pdf
http://out.vars.cz/Skoleni_GIS/Pozvanka_Prace_s_rastry.pdf
http://out.vars.cz/Skoleni_GIS/Pozvanka_Zakladni_kurz.pdf
http://out.vars.cz/Skoleni_GIS/Pozvanka_Editace.pdf
http://out.vars.cz/Skoleni_GIS/Pozvanka_Prace_s_GDB.pdf
http://out.vars.cz/Skoleni_GIS/Pozvanka_Prace_s_GDB_pokrocile.pdf
http://out.vars.cz/Skoleni_GIS/Pozvanka_Popisky_Maplex.pdf
http://out.vars.cz/Skoleni_GIS/Pozvanka_Rozsireny_kurz_UAP.pdf
http://out.vars.cz/Skoleni_GIS/Pozvanka_Zakladni_kurz.pdf
http://out.vars.cz/Skoleni_GIS/Pozvanka_Rozsireny_kurz_UAP.pdf
http://out.vars.cz/Skoleni_GIS/Pozvanka_Rozsireny_kurz_UAP.pdf
http://out.vars.cz/Skoleni_GIS/Pozvanka_Rozsireny_kurz.pdf


Více informací k jednotlivým kurzům a seminářům zjistíte otevřením odkazu u každého kurzu. Další nabízené školení a semináře                
(CAD a GIS) najdete v katalogu školení. 
 
Za včasnou rezervaci semináře (do data uvedeného ve sloupci ‚včasná rezervace‘) získáte slevu 25% z jeho původní ceny.  
 

Během školení má každý účastník k dispozici v učebnách výpočetní techniku k praktickému zkoušení probíraných témat. Představení 

produktů jsou koncipována jako poslechová bez individuální práce na PC. V průběhu kurzů je zajištěno občerstvení a oběd v restauraci. 

V objektu školicího střediska jsou k dispozici parkovací místa. Při vícedenních školeních Vám rádi pomůžeme se zajištěním ubytování. 

Na školení se můžete přihlásit e-mailem poslaným na adresu seminare@vars.cz.  V nejbližší době pro Vás připravujeme nový web 

včetně nového rezervačního systému. 

 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

 

Mgr. Iva Sendlerová  
konzultantka GIS 
iva.sendlerova@vars.cz 
 

Mgr. Lucie Mališová  
konzultantka GIS 
lucie.malisova@vars.cz 
 

 

 

 

http://out.vars.cz/CAD/Skoleni/Nabidka_skoleni_GIS_CAD.pdf
mailto:seminare@vars.cz
mailto:iva.sendlerova@vars.cz
mailto:lucie.malisova@vars.cz

