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Nabízené krátkodobé kurzy 

PC poprvé 

Spuštění a vypnutí počítače, ovládání myši a klávesnice, práce s oknem programu (změna 
velikosti, minimalizace, zavření, přesouvání), ikony na Ploše, hlavní panel, základy vyhledávání na 
internetu (jen zadávání klíčových slov, pohyb po stránkách přes hypertext a užívání tlačítka zpět  
a home), základy e-mailu (založení schránky, odesílání a přijímání zpráv – základní pravidla). 

PC podruhé (dříve mírně pokročilí) 

Návaznost na PC poprvé – procvičování zde získaných dovedností. Rozšíření dovedností: ukládání 
souborů (rozdíl soubor a složka), zpracování informací z internetu (kopírování textů do souboru, 
stahování souborů, práce se záložkami), e-mail (přílohy, práce s kontakty, třídění zpráv – filtry, 
složky). 

Pořádek v PC 

Návaznost na PC poprvé – procvičování zde získaných dovedností. Rozšíření dovednosti: práce se 
soubory a složkami v Průzkumníku Windows, možnosti ukládání na pevný disk, přenosné disky  
a cloudová úložiště, vyhledávání a řazení uložených souborů; třídění e-mailových zpráv – filtrování 
a uspořádání do složek, správa kontaktů. 

Tabulky a texty 

Návaznost na PC podruhé – procvičování zde získaných dovedností. Rozšíření dovedností: 
vytváření a úprava textů (zvýrazňování, vkládání obrázků), zpracování tabulek (jednoduché vzorce, 
práce s funkcemi, úprava tabulky). 

Začínáme s PC a smartphonem 

Základy ovládání počítače (periferie, Plocha a hlavní panel, aplikace – význam a využití, možnosti 
získání) a smartphonu (rozdíl v ovládání od PC, aplikace – význam a využití, možnosti získání), 
základy vyhledávání na internetu na PC a na smartphonu (připojení k wi-fi), synchronizace, 
multimediální obsah. 
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Pokračujeme s PC a smartphonem 

Správa souborů a složek (na disku, cloudu a flash disku), multimediální obsah na internetu (PC  
a SP), možnosti komunikace (přenosná zařízení, skype), pokračování práce s PC a SP – návaznost 
na kurz začínáme s PC a smartphonem  

Fotky v počítači – začátečníci 

Základní postupy pro zpracování digitálních fotografií, jednoduché úpravy digitálních fotografií  
v MS Wordu, Malování a freewarových programech a přes webové rozhraní včetně vkládání textu 
do fotografií a tvorby přáníček 

Fotky v počítači – mírně pokročilí 

Postupy pro zpracování digitálních fotografií, mírně pokročilé úpravy digitálních fotografií např.  
v programech Polarr, Pixlr, SumoPaint – úprava barev, jejich tónu, jasu, kontrastu, barevného 
spektra, tvorba prezentací z fotografií, vkládání fotografií do online prostředí a jejich stahování 

Termíny krátkodobých  kurzů 

PO 23. 9. 30. 9. 7. 10. 14. 10. 21. 10. 15:00 PC podruhé

PO 23. 9. 30. 9. 7. 10. 14. 10. 21. 10. 15:00 Pořádek v PC

ST 25. 9. 2. 10. 9. 10. 16. 10. 23. 10. 15:00 PC poprvé

ST 25. 9. 2. 10. 9. 10. 16. 10. 23. 10. 15:00 Začínáme s PC a smartphonem

ČT 26. 9. 3. 10. 10. 10. 17. 10. 24. 10. 15:30 Fotky v počítači – začátečníci

PO 4. 11. 11. 11. 18. 11. 25. 11. 2. 12. 15:00 PC podruhé

PO 4. 11. 11. 11. 18. 11. 25. 11. 2. 12. 15:00 Tabulky a texty

ST 6. 11. 13. 11. 20. 11. 27. 11. 4. 12. 15:00 PC poprvé

ST 6. 11. 13. 11. 20. 11. 27. 11. 4. 12. 15:00 Pokračujeme s PC a smartphonem

ČT 7. 11. 14. 11. 21. 11. 28. 11. 5. 12. 15:30 Fotky v počítači – mírně pokročilí
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Přihláška na kurz 

Závazná přihláška na kurz   

v termínu  

Přihlášku odevzdejte v kanceláři školy č. dveří 115 Haně Herianové nebo pošlete e-mailem  
na adresu herianova@infis.cz nebo na info@infis.cz

Příjmení a jméno:

Bydliště: Obec:

Ulice, č. p.:

PSČ:

Kontakt (telefon, ev. e-mail):
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