
Po íta ové kurzy v Chomutov pro Univerzitu t etího v ku

Chcete napsat e mail p átel m? Chcete p es internet zavolat d tem i vnou at m? Chcete jim vybrat
nebo koupit dárek p es internet? Chcete si upravit jejich fotografie a vytisknout? Chcete se nau it
obsluhovat po íta ? … A nevíte jak na to? … V tomto p ípad nám dovolte, abychom vám nabídli
a p edstavili po íta ové kurzy „Za ínáme s PC – Chomutov“ a „Pokra ujeme s PC – Chomutov“

Po íta e a senio i? Všichni nemusí být
po íta ovými odborníky, ale každý se m že stát
b žným uživatelem osobního po íta e. A práv
k zvládnutí úplných za átk uživatelské práce
s po íta em slouží tyto odborné kurzy. I naprostý
po íta ový laik má p íležitost nahlédnout do sv ta
po íta a porozum t základním pojm m a možnosti
b žného užívání svého osobního po íta e. P ipravený
u ební plán je ur ený jak poslucha m, kte í mají
základní zkušenosti v práci s PC, tak i úplným
nová k m.

Co poslucha e eká? Kurzy jsou zam eny na zvládnutí základní obsluhy PC pro b žného uživatele.
Cílem je nau it poslucha e nap íklad práci s p enosnými médii i p ídavnými za ízeními, a už je to tiskárna
nebo digitální fotoaparát. D ležitými body osnovy jsou základy práce v opera ním prost edí, tvorba a editace
text , tabulek i prezentací, práce s internetem nap íklad hledání informací, komunikace i obchod. V rámci
kurzu se ú astníci nau í obsluhovat mnoho praktických program , ale také se seznámí nap íklad s tím, z eho
se po íta skládá. V p ípad zájmu poslucha bude probírána také problematika zabezpe ení PC.

Kde a kdy kurzy probíhají? Tyto kurzy pat í do široké palety kurz Univerzity T etího V ku (U3V)
a zajiš uje je VUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie za podpory Asociace U3V
a Rektorátu VUT v Praze. Ovšem kurzy „Za ínáme s PC – Chomutov“ a „Pokra ujeme s PC – Chomutov“ je
výjime né v tom, že p ijíždí p ímo za poslucha i do Chomutova, do detašovaného pracovišt VUT v Praze,
Fakulty strojní, v Klostermannov ulici . p. 38, vchod z ulice Mánesovy. Kurzy probíhají každý semestr.

To nejd ležit jší na záv r… Po íta ové kurzy jsou zpoplatn ny symbolickou ástkou 25, K za
výukovou hodinu. Jestliže máte pochybnosti, zdali by byl pro Vás kurz vhodný, není nic jednoduššího než se
p ihlásit, p ijít, poslechnout si a teprve pak se rozhodnout. Vzhledem k omezené kapacit kurzu v každém
kurzu je ovšem nutné Vaši ú ast p edem potvrdit, zavolejte tedy na telefonní íslo +420 775 060 494.
a zajist te si ú ast na tomto kurzu již nyní.

Pro bližší informace m žete kontaktovat Ing. Petra Drašnara na e mailové adrese petr.drasnar@fs.cvut.cz
nebo telefonicky: 224 352 625, 775 060 494. VUT v Praze, Fakulta strojní,

Ústav strojírenské technologie, Technická 4, 166 07 Praha 6 Dejvice (metro A, stanice Dejvická),
elektronická p ihláška: www.u3v.cvut.cz


