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Produktová školení Tovek ON LINE !  
 
Všechna produktová školení Tovek probíhají i nadále, ale v tuto chvíli ve variantě distanční – on line. I nyní 
jsme schopni Vám poskytnout naše školení bezpečně, ve stejné kvalitě a rozsahu jako u školení 
prezenčního. Výhodou pro Vás naopak může být možnost, vzdělávat se z pohodlí vlastní kanceláře či domova. 

Každým školením Vás provede jeden z našich profesionálních lektorů, který je Vám k dispozici po celou dobu 
konání školení a je schopen reagovat na jakékoliv vaše dotazy či operativně řešit případné technické problémy. 

 

Komunikace probíhá přes program ZOOM. 
Jak to funguje: 

• Před školením: 
Žáci obdrží e-mailem v dostatečném předstihu následující informace: 

o Přihlašovací údaje a přesný popis přihlášení na meeting ZOOM a přes vzdálenou plochu 
k přiřazenému počítači s možností zkušebního připojení po předběžné domluvě se školitelem. 

o Zadání samostatných cvičení (mohou si vytisknout) 
o Přehled dotazovacího jazyka (doporučeno vytisknout) 
o V případě zájmu mohou dostat školící materiály v papírové podobě poštou 

• Připravenost pracoviště žáka: 
Nutné  

o 2 monitory (1 pro ZOOM, 1 pro TovekTools) 
o Mikrofon 
o Reproduktory nebo sluchátka 
o Internetové připojení 

Doporučeno 
o Webový prohlížeč Google Chrome, Mozilla Firefox. 
o Kamera 

 
• Průběh školení: 
Lektor přednáší v učebně TOVEK 
Žáci  

o Spojí se přes ZOOM s lektorem 
o Přes vzdálenou plochu se připojí na počítače do Tovek učebny (1 monitor) 
o Na druhém monitoru budou mít připojený ZOOM s prezentací nebo lektorem 

 
Školení bude probíhat stejně jako obvykle včetně cvičení v čase 9:00 – 16:00. 
Kapacita školení je maximálně 10 žáků. 
Certifikáty o absolvování školení dostanou žáci po absolvování školení v elektronické podobě emailem. 
 
 
 

Chcete- li se o našich školeních a dalším vzdělávání dozvědět víc, kontaktujte nás                                   
      na emailu  obchod@tovek.cz nebo na čísle +420 222 728 129. 
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