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ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Microsoft IT Academy Program pro SŠINFOTECH 
MS IT Academy je celosvětové řešení pro vzdělávání v oblasti IT, jež propojuje lektory, studenty a 

komunity. Cílem programu je pomoci studentům dosáhnout základních vědomostí a zkušeností v 

oblasti IT a vést je v průběhu jejich profesní kariéry. Jedná se o model celoživotního vzdělávání. 

Členství v programu Microsoft IT Academy poskytuje svým členům speciální výhody a komplexní 

zdroje pro vzdělávání. Obsahem této příručky je přehled hlavních výhod členství v programu a   

program pro vaši školu vhodný. Nejnovější verzi této příručky můžete najít na 

www.microsoftitacademy.com. 

Jakmile se stanete členem programu Microsoft IT Academy, obdržíte detailní informace potřebné k 

realizaci programu ve vaší škole. Informace o uvedení těchto výhod do praxe lze najít na členských 

stránkách http://members.microsoft.com/itacademy. 

 

PŘÍNOS PRO STUDENTY: 
Program připravuje studenty pro další studium v oblasti informačních a komunikačních technologií, 

umožňuje získat celosvětově uznávané certifikáty Microsoft a zároveň připravit se na uplatnění se na 

trhu práce na pozicích jako např. síťový administrátor, specialista technické podpory, vývojový 

konzultant pro hardware/software, programátor, vývojář nebo specialista na desktop produkty. Ačkoli 

moderní společnosti vyžadují od svých zaměstnanců špičkovou kvalifikaci v oblasti informačních a 

komunikačních technologií, investice do kvalifikace a rekvalifikace IT specialistů jsou limitované. 

Nedostatek kvalifikované pracovní síly se stále ještě řeší lanařením pracovníků z jiných společností. 

Čerství absolventi po ukončení školy navíc nemají běžně možnost prokázat svou IT kvalifikaci. 

Jediným dlouhodobým řešením je příprava mladých lidí během studia na takovou úroveň IT znalostí, 

aby byli po stránce způsobilosti dostatečně připraveni podávat požadované výkony. Nedostatek takto 

kvalifikovaných pracovních sil je v celé Evropě. 

 
 



 

 

K programu MSDN Academic Alliance, který je poskytován v rámci 
MS IT Academy 
MSDN Academic Alliance (MSDN AA) 
Tento benefit opravňuje vzdělávací instituci a studenty používat platformu Windows a vývojářské 

produkty Microsoft na jejich osobních počítačích. 

Program MSDN Academic Alliance - Stručné představení programu 
Tento dokument obsahuje stručnou charakteristiku programu MSDN Academic Alliance (MSDN AA) 

a základní informace týkající se členství v něm. Zájemcům o software poskytovaný v rámci tohoto 

programu je doporučeno se s těmito informacemi seznámit. 

 

VÝHODY A PŘÍNOS PRO ŠKOLU 
MS IT Academy Program je celosvětové řešení pro vzdělávání v oblasti IT, která propojuje lektory, 

studenty a komunity. Cílem programu je pomoci studentům dosáhnout základních zkušeností v 

oblasti IT a vést je v průběhu jejich profesní kariéry. Jedná se o model celoživotního vzdělávání, 

jehož cílem je nepřetržité zdokonalování. Prostřednictvím členství v MS IT Academy Programu se 

škola může profilovat ve svém regionu coby inkubátor budoucí pracovní síly. Členství v MS IT 

Academy Programu se dělí na dvě úrovně. Každá z úrovní je zaměřená jiným směrem a je tedy 

vhodná pro různé vzdělávací účely. Podle výběru úrovně má škola k dispozici rozdílné výhody. 

Přínos pro školu: 

 zvýšení kvalifikace učitelského týmu 

 získání nejnovějšího softwarového vybavení společnosti Microsoft 

 zvýšení atraktivity školy v očích budoucích studentů a případných sponzorů 

 sdílení výukových materiálů 

 získání přístupu k internetovému portálu 

 slevy na výukový materiál 

Přínos pro členy programu MS IT Academy: 

 licence na nejnovější verzi softwaru společnosti microsoft 

 tyto licence se mohou používat pouze pro laboratorní účely 

 oficiální školicí materiál (knihy v rámci oficiálních akademických kurzů microsoft) 

 přístup pro e-learning (student online campus, e-learningové kurzy, instructor 

 learning management system, atd.) 

 marketingová a administrativní podpora – poskytuje loga programu pro marketingové 

 účely a podporu při řešení všech problémů při zavádění programu na škole 

 
 



 

 

O programu MSDN AA 

MSDN AA je program společnosti Microsoft, který umožňuje školám přístup k vybranému software 

(jedná se zejména o vývojářské nástroje) za zvýhodněných podmínek. Více se lze o tomto programu 

dozvědět na stránkách Microsoftu věnovaných tomuto programu [1] a [2]. Zde lze také najít odpovědi 

na některé specifické dotazy. Licenční podmínky programu umožňují využití tohoto software nejen na 

počítačích školy, ale mohou si jej nainstalovat i další členové akademické obce. Přesné podmínky 

definují dále uvedené dokumenty [3], [4] a [5]. Mnohé příklady akceptovatelného použití lze pak najít 

na výše uvedených odkazech [1] a [2]. 

Cíle programu: 

Nabízí studijní plán pro technologie společnosti Microsoft s cílem rozvíjet vzdělání studentů, pokud 

jde o klíčové znalosti IT. Poskytuje širokou škálu vzdělávacích offline výukových prostředků pro 

vzdělávání kdykoliv a kdekoliv. Vytváří celoživotní vzdělávací prostředky pro nepřetržité vzdělávání, 

podporuje odborný rozvoj profesorů/lektorů a rozšiřuje práci společnosti Microsoft se studenty 

v průběhu jejich profesní kariéry. Propojuje akademické vzdělávání s pracovními znalostmi a 

dovednostmi v reálném životě, což studentům umožní, aby v okamžiku ukončení kurzu měli takové 

znalosti a dovednosti v oblasti IT, které jim umožní dosáhnout úspěchu v práci. Buduje kvalifikovanou 

pracovní sílu pro zaměstnavatele, což zajistí, aby byli k dispozici talentovaní a schopní odborníci, 

kteří jsou vzdělaní a vyškolení v technologiích společnosti Microsoft. Propojuje studenty a lektory se 

společností Microsoft za účelem spolupráce během odborného rozvoje. 

IT Pro Platinum 
Úroveň IT Pro Platinum je zaměřená na operační systémy, vývojové nástroje a serverové produkty 

Microsoft. Při vstupu do této úrovně získáte až 100 licencí na jakýkoliv program, kromě programu 

Microsoft Office, který je k dispozici pouze v úrovni MOS. Úroveň směruje k certifikacím Microsoft 

Certified Professional (MCP). 

Licenční podmínky 

Hlavní licencí je MSDN EULA [3], jejíž ustanovení pro účely programu MSDN AA dále upravuje 

doplněk MSDN AA License Amendment [4]. Studentům bude před poskytnutím software předložena 

Smlouva o studentském používání (Student Use Agreement) [5], která se na předchozí dokumenty 

odkazuje. Pro vyloučení pochybností upozorňujeme, že zde uvedené názvy dokumentů se mohou 
lišit od názvů uvedených v příslušných dokumentech. Zde užité názvy vycházejí ze studentské 

smlouvy [5], která se bude týkat většiny uživatelů. 

Získání software 
Software je zpřístupněn prostřednictvím MSDN AA Software Center, které je součástí řešení e-

academy License Management System (ELMS) kanadské společnosti e-academy, Inc.. Toto řešení 

umožňuje přístup k software bez nutnosti složitého úřadování a papírování. Např. nemusíte fyzicky 

podepisovat žádné dokumenty, což by jinak vyžadovalo dostavit se osobně ke správci programu. 



 

 

Systém také řeší distribuci software elektronickou cestou, čímž se eliminuje nutnost zapůjčování 

fyzických médií obsahujících nabízený software. 

Odkaz pro vstup do MSDN AA Software Center pro naší školu najdete na: 
URL http://msdn62.e-academy.com/ssinfotech_it 

Popis programu v češtině 

http://www.modernivyuka.cz/moderniucitel/MSITAcademy/tabid/497/language/en- 

US/Default.aspx 
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