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1. Obsluha PC
Obsluha osobního poèítaèe 
(dle osnov ECDL Start; v 
rozsahu 100 vyuè. hod.)

n

n

n

Rozsah: 100 vyuè. hodin
Poèet kurzù: 3

Co se nauèíte:
� pracovat se soubory, 

složkami, programy;

� pracovat s internetem a s 
elektronickou poštou;

� vytváøet textové dokumenty 
v programu MS Word;

� vytváøet tabulky a výpoèty v 
programu MS Excel.

Obsluha osobního 
poèítaèe se zamìøením 
na propagaci

n

n

Pracovník grafického 
studia (se zamìøením na 
CorelDRAW Suite)

n

n

n

Rozsah: 170 vyuè. hod.
Poèet kurzù: 1

Rozsah: 80 vyuè. hod.
Poèet kurzù: 1

Co se v tìchto kurzech 
nauèíte:
� vytváøet propagaèní 

materiály (vizitky, letáky);

� upravovat digitální 
fotografie, vytváøet 
koláže;

� vytváøet grafiku pro web;

� upravovat video.

3. Poèítaèový grafik

Zvyšte si svou kvalifikaci zdarma
v rámci projektu:

Obsluha poèítaèe, tvùrce poèítaèové grafiky, videa a tvùrce webových stránek
Tento projekt je financován z prostøedkù ESF prostøednictvím Operaèního programu Lidské 

zdroje a zamìstnanost a státního rozpoètu ÈR.

? !
Pro koho jsou kurzy urèeny: Co získáte:
� pro zamìstnance, kteøí si hledají nové pracovní 

uplatnìní (ve vìku od ukonèení školní docházky po 
nástup do starobního dùchodu);

� pro zamìstnance, kteøí si chtìjí zvýšit kvalifikaci;

� rodièe na rodièovské dovolené;

� pro zamìstnance, kteøí chtìjí zaèít podnikat z 
domova - po absolvování kurzù mùžete pracovat z 
domova jako OSVÈ - mùžete snáze skloubit péèi o 
rodinu a pracovní povinnosti.

� Kurzy jsou pro úèastníky zdarma.

� Po dobu kurzu Vám bude propláceno jízdné na 
hromadnou dopravu (mimo MHD) a stravné.

� Úspìšným absolventùm kurzù Tvùrce WWW stránek 
poskytneme webhosting na 1 rok zdarma.

� Pokud úspìšnì absolvujete výbìrové øízení, bude 
Vám provedena bilanèní diagnostika, která 
zanalyzuje Vaše schopnosti a nadání. Získáte tak 
informace, jak smìrovat svou další profesní kariéru.

Realizátor projektu: 

                       Matesová Jana RNDr., v.o.s.

Pøihlášení a další informace: +420 777 925 425

Obsluha osobního poèítaèe 
(dle osnov ECDL; v rozsahu 
170 vyuèovacích hodin)

n

n

n

Rozsah: 170 vyuè. hod.
Poèet kurzù: 2

Co se nauèíte:
� vytváøet, spravovat a 

upravovat WWW stránky;

� vhodnì navrhovat strukturu 
a design stránek;

� vytváøet prezentace v 
programu MS PowerPoint.

2. Tvùrce WWW 
stránek
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