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OBSLUHA OSOBNÍHO POČÍTAČE 

Místo konání: České Budějovice, Tábor 

Druh kurzu: rekvalifikace, počítačový 

Číslo akreditace: 26 166/11-24/825 

Rozsah výuky: 84 vyuč. hodin, denní výuka obvykle od 8:00 do 13:30 hod. 

Zakončení kurzu: praktická zkouška na PC 

Výstupní doklad: Rekvalifikační osvědčení s celostátní platností 
 

Komu je kurz určen 

Kurz je určen pro začínající i zkušenější uživatele, kteří potřebují zvládnout práci v kancelářských 
aplikacích tak, aby nabité znalosti mohli uplatnit při hledání zaměstnání, udržení pracovní pozice nebo 
ke kariérnímu postupu.  

Předpokladem pro vstup do kurzu je orientace v prostředí Windows a zkušenost s prací na počítači 
v běžném rozsahu (např. běžné domácí využití – Internet, fotky apod.). Důležité je zvládat práci s myší 
a orientovat se na klávesnici (není nutné rychle psát). 

Cíle školení 

 Windows - Absolvent zná základní pojmy týkající se běžné práce na PC, umí se orientovat v grafickém 
prostředí operačního systému Windows, ukládat a třídit svá data, pracovat se soubory a složkami. 

 Textový editor Word - Absolvent rozumí principům práce v textovém editoru MS Word, umí napsat krátký 
text, opravit chyby, upravit dokument a připravit jej k tisku. 

 Tabulkový program Excel - Absolvent umí vytvářet a formátovat jednodušší tabulky v tabulkovém programu 
MS Excel, umí vytvářet základní vzorce, používat základní matematické a statistické funkce a připravit 
dokument k tisku. 

 Prezentační program Powerpoint – Absolvent rozumí principům práce v prezentačním programu Powerpoint. 
Umí vytvářet prezentace s ohledem na situaci a publikum. Edituje obsah snímků a vkládá grafické prvky. 
Rozumí procesu animace jednotlivých objektů i celých snímků, chápe význam prezentace v pracovní praxi. 

 Internet - Absolvent se orientuje v prostředí Internetu, umí vyhledávat a zpracovávat informace a pracovat 
s elektronickou poštou přes internetové rozhraní a rámcově i prostřednictvím poštovního klienta Outlook. 

Výstupní úroveň znalostí 
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Osnova školení – viz další strana    
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Osnova školení 

1. Poučení o BOZP 

2. Operační systém MS Windows 

2.1. Práce s myší a klávesnicí v prostředí MS Windows 

2.2. Složky a soubory – vytváření, ukládání, přejmenování, odstranění, organizace 

2.3. Kopírování a přesouvání prostřednictvím schránky Windows 

2.4. Práce s košem 

2.5. Malware, ochrana PC 

3. Textový editor MS Word 

3.1. Popis a nastavení okna programu 

3.2. Editace textu, pravopis 

3.3. Uložení a otevření souboru 

3.4. Formátování písma a odstavce 

3.5. Odrážky a číslování 

3.6. Záhlaví a zápatí 

3.7. Vložení obrázku, tabulky, symbolu do textu  

3.8. Formátování stránky 

3.9. Tisk dokumentu, nápověda 

4. Tabulkový kalkulátor MS Excel 

4.1. Popis a nastavení okna programu 

4.2. Editace – text, číslo, vzorec 

4.3. Základní výpočty – adresace, vzorce, funkce SUMA, PRŮMĚR, POČET, MAX 

4.4. Další funkce – DNES, KDYŽ, POČET2, zaokrouhlovací funkce 

4.5. Řazení a filtrování tabulek 

4.6. Formátování tabulek 

4.7. Jednoduché grafy 

4.8. Tisková nastavení, náhled a tisk 

5. Prezentační program MS Powerpoint 

5.1. Koncepce práce na prezentaci 

5.2. Popis a nastavení okna programu 

5.3. Snímky a jejich editace, přechody 

5.4. Animace objektů, předloha snímků 

5.5. Tisková nastavení a tisk 

5.6. Předvedení prezentace 

6. Poštovní klient MS Outlook 

6.1. Popis a nastavení okna programu 

6.2. Elektronická korespondence 

6.3. Kalendář, úkoly, kontakty 

7. Internet a e-mail 

7.1. Vyhledávání informací 

7.2. Založení a používání e-mailové schránky 

7.3. Bezpečnostní rizika při používání Internetu a e-mailu 

7.4. Ochrana autorských práv 
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