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Jak se můžu do projektu zapojit?

Na Vaší škole kontaktujte odpovědnou osobu, která má na starost 
výběr studentů, kteří se budou účastnit krajského výběrového 
kola. Tento člověk kontaktuje inovační centrum, které bude mít na 
starost koordinaci projektu v rámci kraje.

Co se očekává v projektu od studentů?

Očekává se od Vás zápal pro nové technologie, chuť něco  
dokázat a věnovat pro to maximum úsilí a času. 

Jaké jsou přínosy projektu?

V rámci STC se naučíte do hloubky mnoho věcí ze světa 
informačních technologií a nejen z něj. Znalosti Vám budou 
předávat přední Čeští odborníci a starší členové programu. Díky 
těmto znalostem budete schopní získat mezinárodní certifikace, 
které prokazují Vaši odbornost. Mimo to Vám pomůžeme při 
získání praxe a zviditelnění vlastního jména. Pro starší členy 
programu jsou dále k dispozici výhody jako volný vstup na lokální 
akce Microsoftu, předplatné MSDN, knihy z vydavatelství Microsoft 
Press nebo vouchery na certifikace.



Výběr studentů
V každém kraji České republiky existuje jedno STC. Studenti jsou 
do něj vybírání na začátku 2. ročníku střední školy. Výběr 
probíhá ve dvou kolech. Nejprve vybere škola z řad studentů 
6 adeptů do STC. Ti se následně zúčastní výběrového řizení 
pro svůj kraj.

V rámci tohoto kola budou postaveni před neznámé úkoly 
z několika oblastí a v těchto úkolech budou hodnoceni 
odbornou komisí složenou ze zástupců společnosti Microsoft 
a partnerů. Po tomto kole je nabídnuta možnost zapojit se do 
programu 6 nejlepším.

Průběh STC
V prvním roce STC se studenti učit do hloubky aplikace 
Microsoft Office a tuto fázi na konci školního roku završí 
složením zkoušek vedoucím k zisku mezinárodních certifikátů 
Microsoft Office Specialist na úrovni Master.

Vedle toho se učí správně komunikovat a prezentovat, 
aby byli schopní později svoje znalosti předávat dále a tyto 
dovednosti využít ve svém profesním životě.

Ve druhém roce si student zvolí v technické části dráhu, 
kterou se bude chtít vydat. Tou je buďto vývoj software nebo 
serverové technologie. V druhé větvi probíhá výuka time 
managementu, práce v týmu a vedení týmu. Studenti budou 
vedeni k tomu, aby o těchto věcech začali psát články a tím 
získávali zkušenosti s předáváním znalostí dalším lidem. Díky 
tomu mohou získat titul Microsoft Influencer a výhody s ním 
souvisejícími. 

Třetí ročník pokračuje rozvojem znalostí z druhého ročníku. Po 
dokončení střední školy budou mít studenti možnost vstoupit 
do programu Microsoft Student Partner. V rámci něj začnou 
přednášet mladším členům STC a nejen jim. Tento program 
pomůže při zviditelnění svého jména a získaní praxe pro 
budoucí kariéru.

Základní informace o projektu
Studentké trenérské centrum je projektem společnosti Microsoft 
pomáhající talentovaným studentům v jejich osobním 
rozvoji. V rámci projektu se učí vybraným IT oblastem, ale také 
takzvaným měkkým dovednostem jako jsou komunikační  
a prezentační dovednosti, time management a další. Vyučujícími 
jsou specialisté ze společnosti Microsoft, partnerských společností 
a vysokých škol. Cílem je vychovat budoucí specialisty a vedoucí 
pracovníky zaměřené na informační technologie. Tato „výchova“ 
trvá od druhého ročníku střední školy až do konce studií na 
vysoké škole.
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