
ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY

/ MINISTERSTVO ZEMDĚLSTV( A INFORMACÍ

Pozvánka na webinář

Vážená paní, vážený pane,

Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem
zemědělství si Vás dovoluje pozvat na webinář

„Možnosti elektronické komunikace s úřady“

10. března 2022 od 14:00 hodin.

Cílem webináře je posílit digitální kompetence
učitelů odborných předmětů na středních odborných školách se zemědělským
zaměřením a seznámit je s veškerými dostupnými možnostmi e-komunikace

s úřady.
Jak s nimi začít snadno a bezpečně komunikovat.

Také jim pomůže zahrnout toto téma do odborné výuky, pomoci studentům a
absolventům odborných škol, jak po ukončení školy začít podnikat apod.

Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.
ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací

Příloha: Program webináře a organizační pokyny



Program a náplň webináře:
Založení živnosti
Portál Moje daně
E-portál České správy sociálního zabezpečení
Portál občana
Datová schránka
Bankovní identita
Otázky a diskuse

Forma webináře:
- Krátký výklad + krátké ukázky, prostor na dotazy a možnost vyzkoušet si vše na místě
- Výuka proběhne na platformě MS TEAMS

(Před webinářem rozešleme prezentaci, kterou si budete moci v předstihu prostudovat,

abyste si mohli připravit konkrétní dotazy).

Přednášející:

Ing. Miloš Ulman, Ph.D - odborný asistent - Katedra informačních technologií PEF Čzu,
Vedoucí Centra inovací a transferu technologií PEF ČZÚ

Ing. Tereza Čížková - doktorandka, zabývající se digitalizací státní správy,

Katedra informačních technologií PEF Čzu

Organizační pokyny:

Webinář je určen učitelům odborných předmětů na středních odborných školách se

zemědělským zaměřením.

Délka webináře je 90 minut.

Je určen pro menší skupinu (max. 40 osob), aby se lektoři mohli všem věnovat.

Účast na webináři je bezplatná.

Informace a manuál ke spuštění webináře obdržíte den před jeho konáním na e-mail zadaný

v přihlašovací aplikaci webináře.

Odborná část webináře bude nahrávána pro potřeby další výuky.

Přihlašujte se prostřednictvím e-mailové zprávy na: harvanova.michaela@uzei.cz
V případě dalších otázek nebo nejasností se, prosím, obraťte na:

Mgr. Michaelu Harvanovou, tel.: 602 699 751

e-mail: harvanova.michaela@uzei.cz.

Přihlášení je možné do 7. března 2022

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu v programu, pokud to bude z organizačních nebo technických důvodů
nezbytné.


