
 
nestátní nezisková vzdělávací organizace 

                                

Počítačové kurzy   ECDL (European Computer Driving Licence) 

 Základy práce s PC 

4/6/8 vyučovacích hodin – typ kurzu A 
  Jsme akreditovaným střediskem pro testování všech modulů 

ECDL Core: 

 MS WORD – Formátování dokumentů I. 

4/6/8 vyučovacích hodin – typ kurzu A 
   M2 – Základy práce s počítačem a správa souborů 

M3 – Zpracování textu 
M4 – Práce s tabulkami 
M5 – Použití databází 
M6 – Prezentace 
M7 – Základy práce s internetem a komunikace 
M9 – Úpravy digitálních obrázků 
M10 – Tvorba webových stránek 
M12 – Bezpečné používání informačních technologií 
M13 – Plánování projektů 
M14 – Spolupráce a sdílení informací na internetu 

  základy práce s dokumenty 
kopírování, přesouvání a hledání 
formátování textů a odstavců 
vkládání obrázků, grafů a dalších objektů 

   

 MS WORD – Formátování II. 

4/6/8 vyučovacích hodin – typ kurzu B 
   

    
  styly a šablony 

hromadná korespondence 
   

 MS WORD 

4/6/8 vyučovacích hodin – typ kurzu C 
  

Vlastníme oprávnění k testování ECDL za ztížených 
podmínek. 
Nabízíme kurzy zakončené testy ECDL s možností získání 
mezinárodně platného certifikátu. 

  tabulky 
práce s dlouhými dokumenty – záložky, odkazy, obsahy 

  

 MS WORD 

obsah a rozsah „na míru“ dle přání zákazníka 
  

 MS EXCEL I. 

4/6/8 vyučovacích hodin – typ kurzu A 
  

Firemní kurzy 

  formátování tabulek 
vkládání údajů 
vzorce a základní funkce 

  Nabízíme zajištění firemních kurzů (jazykové, počítačové, ...) 
Nabízíme poradenství směřující k získání dotací na 
vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu Podpora 
odborného vzdělávání zaměstnanců – POVEZ II. 

 

 MS EXCEL II. 

4/6/8 vyučovacích hodin – typ kurzu B 
  

  funkce 
grafy 

  

 MS EXCEL III. 

4/6/8 vyučovacích hodin – typ kurzu C 
  

Akreditované kurzy DVPP 

  práce se seznamy dat 
kontingenční tabulky 

  
Pedagogům nabízíme kurzy akreditované MŠMT zaměřené 
na využití ICT ve výuce. Z nejžádanějších vybíráme: 
Tvoříme materiály na interaktivní tabuli, Tvorba a aplikace 
3D modelů ve výuce, Cloudová řešení pro školy...  
Pro informace o dalších kurzech nás kontaktujte. 
 

 MS EXCEL 

obsah a rozsah „na míru“ dle přání zákazníka 
  

 MS PowerPoint  
4/6/8 vyučovacích hodin – typ kurzu B 

  

 MS Outlook, internet  
4/6/8 vyučovacích hodin – typ kurzu B 

  

 SketchUp – Tvorba 3D objektů  
4/6/8 vyučovacích hodin – typ kurzu C 

  
Rekvalifikační kurzy 

 SmartNotebook – Pracujeme s interaktivní tabulí – 
4/6/8 vyučovacích hodin – typ kurzu B 

  
Měníte profesi nebo potřebujete osvědčení k doložení 
účetní praxe? Využijte možností, které nabízíme díky 
rekvalifikačnímu kurzu 
Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky! 
Zároveň vám poradíme, jak dosáhnout na úhradu 
100 % ceny kurzu ze strany ÚP ČR. 
Kurz je akreditovaný MŠMT. 
Termíny kurzu uvedeme na našich www stránkách.  
 
 
 

 Kurzy pro seniory   
 Další kurzy   
                 
 Poznámky: 

Kurzy probíhají obvykle v našich prostorách 
(učebna pro max. 12 účastníků), můžeme zajistit i 
školení v prostorách zákazníka. 

• vyučovací hodina = 45 minut 

• cena kurzů dle délky a typu kurzu – ceník viz 
druhá strana letáku. 

  
   
   
   



 

Ceník kurzu pro 1 účastníka  Cena kurzu za školicí den 

Typ 

kurzu 

Délka 

kurzu 

(hod) 

Počet účastníků kurzu  
se určuje individuálně dle délky školení, náročnosti 

obsahu školení a předpokládaného počtu účastníků. 

Běžná cena za školicí den: 3 500 až 7 000 Kč. 

2 až 3 4 až 6  

A 

4 800 650  

6 1 100 850  

8 1 300 1 000               

B 

4 1 000 850  
Nejsme plátci DPH. Uvedené ceny jsou konečné. 

6 1 400 1 150  

8 1 700 1 400               

C 

4 1 200 1 050               

6 1 700 1 450               

8 2 100 1 800               

                            
Nabízíme možnost pronájmu učebny pro maximálně 12 účastníků školení (vč. vybavení: DTP 

a flipchart) s možností připojení k internetu 
 Cena za 1 hod pronájmu učebny: 100 Kč         

 Cena za 1 hod pronájmu učebny vč. PC: 100 Kč + 10 Kč za každý PC 

                            

 

 

 

 

 Kontaktní osoby: 

Ing. Jaroslava Výborná – předsedkyně spolku, dotace, 
lektor 
mobil: +420 774 991 038 
e-mail: vyborna@amosky.cz 

Ing. Eva Fanfulová – kurzy, ECDL, tester ECDL, lektor  
mobil: +420 727 870 706 
e-mail: fanfulova@amosky.cz  

Mgr. Pavel Mráz – dotace, ECDL, lektor 
mobil: +420 603 789 969 
e-mail: mraz@amosky.cz 

Ing. Václav Fanfule – HW, SW, technické zázemí 
mobil: +420 603 157 420 
e-mail: fanfule@amosky.cz  

               Kontakty: 

Ámosky, z. s., Suchý vršek 2128/21, 158 00, Praha-Stodůlky, IČO 04596102 
Provozovna:  Domažlická 1010/178, 318 00 Plzeň-Skvrňany 
e-mail: amosky@amosky.cz    web: www.amosky.cz  
 


