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Školení základů PC, osnova: 

 

 
Školení je určeno začátečníkům, kteří nemají žádné zkušenosti s počítači, nebo jsou jejich 

zkušenosti jen velmi malé. Dále také zájemcům, kteří si chtějí základy PC zopakovat, ale 

mají zájem o další rozvoj svých znalostí v oblasti IT. Pro účast na školení nejsou však 

požadovány žádné znalosti z oblasti počítačů. Účastníci školení budou seznámeni se 

základy PC, se základními pojmy v této oblasti, naučí se počítač ovládat a zbaví se strachu 

z používání PC. Seznámí se se systémem Windows, budou umět pracovat s dokumenty, 

soubory a programy (např. textový nebo tabulkový editor), zorientují se ve světě Internetu 

a elektronické pošty. Po ukončení školení budou účastníci schopni pracovat naprosto 

samostatně s počítačem. Počet hodin: 3x 1,5 hodiny nebo dle domluvy. 

  

 

1. Základy práce s PC, obsah:  

 

- vysvětlení základních pojmů, zapnutí počítače, práce s myší 

- první pohled, popis prostředí, spuštění prvního programu 

- vytvoření souboru, práce se složkami a soubory, kopírování 

- ukončení práce s programem, popis oken, manipulace s okny, nabídka Start 

- ikony na ploše a na liště, složka dokumenty, obrázky 

- paměť počítače, pevný disk, další možnosti, otázky a odpovědi, diskuse  

 

2. Texty v PC, obsah:  

 

- výhody psaní textu na PC, typy textů, druhy programů 

- spuštění programu na psaní textů, okno programu, popis, lišty, hlavní nabídka 

- panely nástrojů, pravítko, plocha, posuvníky 

- psaní a úpravy textu, samotné psaní, práce s klávesnicí, vysvětlení jednotlivých 

kláves 

- dokumenty, uložení soubory, otevření souboru, ukončení programu 

- formátování, tabulátory, velikost písma, písmo 

- vzhled stránky a tisk, náhled, okraje, vlastnosti tiskárny, tisk 

- další úpravy, otázky a odpovědi, diskuse 
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3. Internet a e-mail, obsah: 

 

- internet a jeho využití, vysvětlení pojmů, připojení k internetu 

- webové stránky, rozložení, odkazy, portály 

- bezpečnost internetu, jak poznat důvěryhodné stránky 

- elektronická pošta, poštovní schránka a její zřízení, snadnost e-mailu 

- možnosti schránky, ukládání souborů 

- posílání nové pošty, čtení pošty, přeposílání a odpovídání 

- bezpečnost elektronické pošty, nastavení schránky, otázky a odpovědi, diskuse 

 

 

Školení je zakončeno certifikátem. 


