Tematický plán
Témata - povinná část
Doporučená hodinová dotace
Prostředí tabulkového kalkulátoru a jeho ovládání, využití nápovědy, uložení a otevření dokumentu, možnosti při ukládání souboru, tabulkový kalkulátor jako kalkulačka. Úprava prostředí tabulkového kalkulátoru (panely nástrojů, panely nabídek, posuvníky a seznamy, ověření dat - vkládání čísel, ověřovací seznamy), označování oblasti. 
4
	Pohyb v listu, vkládání dat do buňky, pracovní režimy tabulkového kalkulátoru, výběr buněk, řady, operace s buňkami, vkládání buněk do tabulky, formáty dat, transponování tabulky, využití názvů při sestavování vzorců (pojmenování buněk a oblastí), absolutní a relativní odkaz. 


	Formátování tabulky, automatický formát, formátování buňky panelem nástrojů (formát čísla, kopírování formátu, formátování písma, barvy, ohraničení), dialogové okno Formát buňky a jeho užití. 


	Tisk dokumentu (úprava dokumentu před tiskem, nastavení oblasti tisku, vzhled stránky, náhled, záhlaví a zápatí stránky, rozsah tisku, počet kopií, tisk výběru, aktivního listu, sešitu, nastavení tiskárny). 

4
	Vzorce a zásady pro jejich sestavování, vkládání a kopírování jednoduchých vzorců, funkce SUMA, změny v tabulce, náhrada vzorce hodnotou. 


	Chyby při sestavování vzorců (cyklický odkaz, indikátor chyby v buňce, závislosti, chybová hlášení). 


	Jednoduché funkce, zadání funkce napsáním do buňky, zadání funkce dialogovým oknem (PRŮMĚR, tlačítko AutoSum). 

6
	Oprava funkce, použití názvů oblastí při sestavování vzorců, některé často používané funkce (maximum, minimum, průměr, pořadí), Matematické funkce (součty a mezisoučty, zaokrouhlování). 


	Pokročilé vlastnosti tabulkového kalkulátoru (propojování listů, propojení mezi sešity, styly, šablony, podmíněné formátování, vlastní řady, hledání řešení). 


	Podrobněji o funkcích (logické funkce, podmíněný součet, podmíněné výpočty, vnořená podmínka, matematické funkce, statistické funkce, vyhledávací funkce, finanční funkce, vložení funkce s více argumenty, funkce s rozdílnými argumenty - DENTÝDNE). 

6
	Grafy (okamžité vytvoření grafu, průvodce grafem, graf jako objekt v listu, úpravy grafu, úprava vzhledu grafu, typy grafů, osy, graf vytvořený z dat na několika listech, vložení obrázku do grafu, tisk grafu). 


	Databázové operace v tabulkovém kalkulátoru (základní principy, přidávání a úprava dat, řazení seznamu, filtry, souhrny, databázové funkce). 


	Ukázka práce v alternativním typu tabulkového kalkulátoru (praktické řešení libovolného příkladu všemi účastníky školení, průběžné porovnávání prostředí a funkcí různých typů tabulkových kalkulátorů). 





Rozšiřující část
Makra (záznam, spuštění, osobní sešit maker, použití relativního odkazu, zabezpečení maker, spouštění maker pomocí tlačítek - tlačítko na ploše listu, makro na panelu nástrojů, spuštění makra v automatickém tvaru). 
	Kontingenční tabulky (vytvoření z databáze, stránková pole, vytvoření další tabulky ze stejného zdroje, aktualizace, formát kontingenční tabulky, kontingenční tabulka z externího zdroje, násobné oblasti sloučení). 
	Kontingenční grafy (vytvoření kontingenčního grafu z databáze pomocí průvodce, úpravy kontingenčního grafu). 
	Příklady spolupráce tabulkového kalkulátoru s dalšími programy (databáze, textový editor, poštovní klient). 
	Maticové vzorce. 


