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Vzdělávací program 
Počítač pro každého 

 

Požadavky na uchazeče:  
▪ minimálně základní vzdělání 
▪ znalost základních postupů při práci a ovládání PC 
 

Seznam modulů programu: 

Povinný modul: 
▪ Úvod do ICT, Internet a sociální sítě  20 hod.   780,- Kč 
 
Volitelné moduly: 
▪ Textový editor      30 hod. 1000,- Kč 
▪ Tabulkový procesor     25 hod.   850,- Kč 
▪ Prezentace a publikace, digitální fotografie 25 hod.   950,- Kč 
 

Způsob zakončení: zkouška, certifikát 
Cena kurzu: 3580,- Kč 
Termín zahájení kurzu: dle zájmu 
Organizace výuky: dvakrát týdně v odpoledních hodinách 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Informace na telefonním čísle: 387 023 711 
e-mailové adrese: sekretariat@sso.cz 
školních stránkách: www.sso.cz 
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Obsahová náplň jednotlivých modulů: 

Úvod do ICT, Internet a sociální sítě: 

Cílem je naučit účastníky pracovat s prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi. 
Absolventi porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí 
se na uživatelské úrovni používat operační systém. Naučí se získávat a využívat 
informace z Internetu včetně způsobů jejich třídění a vyhledávání, budou též 
ovládat různé druhy  komunikace pomocí Internetu. 

Textový editor: 

Účastníci modulu získají znalosti jak používat nástroje textového editoru tak, 
aby byli po absolvování modulu schopni samostatně vytvářet a upravovat 
jednoduché multimediální dokumenty. 

Tabulkový procesor:  

V rámci tohoto modulu budou účastníci seznámeni s možnostmi využití 
tabulkového procesoru v praxi. Základní náplní modulu je tvorba a interpretace 
grafů s vazbou na tvorbu tabulek. Nedílnou součástí jsou vybrané funkce a tvorba 
vzorců. Výstupem modulu je zpracování a obájení závěrečné práce. 

Prezentace a publikace, digitální fotografie:  

V první části modulu se účastníci seznámí s významem, využitím a tvorbou 
multimediálních prezentací. Závěrečná část je zaměřena na zvládání práce 
s vektorovou a rastrovou grafikou v praktické rovině. Výstupem modulu je 
zpracování a obájení závěrečné práce. 

 
 
 
 
 
 
 
 


