Cisco Academy
Cisco Networking Academy Program (NetAcad)
Od září 2003 je na naší škole zřízena lokální pobočka CISCO Networking Academy.
Studium je součástí oboru Informační technologie (sítě, systémy – správa sítí)
NetAcad
Cisco Networking Academy Program je vzdělávací program, jehož cílem je výchova odborníků pro
návrh, budování a správu počítačových sítí, počítačových techniků a odborníků v oblasti IT
technologií. Společnost Cisco Systems je předním výrobcem sítových prvků. Cílem programu je
přispět k profesní přípravě specialistů pro potřeby budování informační společnosti. Síťová akademie
Cisco byla celosvětově zahájena v roce 1997.
NetAcad
je systém komplexního teoretického i praktického e-learningového vzdělávání. Online studium a
přístup k multimediálním studijním materiálům. Systém průběžného testování znalostí – studentům
jsou zpřístupňovány testy v daných časech, je zajištěno nezávislé, objektivní hodnocení. Praktické
cvičení v laboratoři na reálných zařízeních i na špičkových simulátorech simulujících provoz v sítích.
Závěrečný test, který představuje souhrnné ověření teoretických znalostí a praktických dovedností.
Úspěšně ukončené studium na naší škole je potvrzeno originálním certifikátem firmy CISCO, který je
akceptován stále větším okruhem společností (např. Hyundai, ASUS). Certifikát je možné rozšířit o
celosvětově akceptované certifikační zkoušky společnosti Cisco Systems
NetAcad
Studium je náročné především po stránce jazykové, protože studijní materiály i závěrečné testy jsou
v angličtině. Studijní materiály jsou rozsáhlé, proto studenti musí prokázat velkou schopnost
samostatného studia. Část materiálů i testů je vyučujícími přeložena do češtiny a ve spolupráci s
vyučujícími anglického jazyka. Část materiálů i testů je vyučujícími přeložena do češtiny a ve
spolupráci s vyučujícími anglického jazyka se snažíme usnadnit počáteční fáze studia NetAcad.
NetAcad - výhody
· schopnost správy, budování a obsluhy sítí.
· snazší nalezení pracovního místa v čr.
· spolu se znalostí angličtiny uplatnění po celém světě.
· možnost samostatného podnikání.

Studium CCNA je čtyř semestrální, je rozvrženo do 4 let studia oboru sítě – systémy – správa sítí. Ke
studiu tohoto programu jsou studenti přihlášení povinně v 1.ročníku. Po každém semestru musí
student složit úspěšně tzv. "final test" v angličtině, po jehož absolvování získá certifikát (osvědčení).
Studenti oboru Elektronické počítačové systémy v 1. ročníku absolvují kurz IT Essential 1, ve kterém
získají základní orientaci v oboru informačních technologií. V dalších ročnících studenti pokračují
programem CCNA 1 – 3. Studijní program, materiály a kurzy se neustále vyvíjejí, zdokonalují a
aktualizují.
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