Ing. Michal Medvecký

IČO: 06187617

Základy práce s PC či NTB

Kurz je určen pro všechny, kteří nemají žádnou zkušenost s prací na počítačem a chtějí se seznámit se základními
pojmy z oblasti počítačů a s prací v prostředí operačního systému Microsoft Windows. Účastníci si na kurzu osvojí
principy práce se složkami a soubory.

Cena školení je 599,- Kč/1 osoba vč. DPH.
Podmínkou konání kurzu je účast min. 5 zájemců.

•
•
•

Z čeho se skládá počítač
Rozdíl mezi stolním PC a notebookem
Jak si vybrat počítač?

Základní pojmy

•
•
•

Operační systém
Program
Data
Soubor/dokument, složka, disk
Co mohou obsahovat soubory

•

Uložení dat
HDD, CD/DVD/Blu-ray, USB flash disky
Poměr kapacity médií k různým typům souborů

Prostředí Windows a základy ovládání

•
•

•
•

Zapnutí počítače
Vypnutí počítače
Rozdíl mezi vypnutím a spánkem
Reset – tlačítko Reset a delší podržení vypínače
Přihlášení do Windows
Úvodní obrazovka
Dlaždice, šém a interakce
Hledání aplikací, souborů a nastavení
Živé náhledy

•

Plocha
Prvky plochy
Přepínání mezi plochou a úvodní obrazovkou
Ikony, zástupci

•
•
•

Hlavní panel
Přechod mezi spuštěnými aplikacemi
Práce s myší
Práce s oknem
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Změna polohy
Změna velikosti

•
•
•

Menu v levém horním rohu okna
Práce s ikonami
Přesun a mazání ikon
Práce s klávesnicí
Spouštění programů
Poznámkový blok a základy psaní z klávesnice
Kalkulačka
Malování

Práce se soubory a složkami

•
•
•

Název souboru
Složky uživatele (Dokumenty, Hudba, Obrázky, Plocha, Video)
Průzkumník
Okno průzkumníka
Jak se dostanu do složek uživatele
Označování/výběr souborů a složek
Kopírování a přesouvání souborů a složek
Mazání a obnovení smazaných položek

USB zařízení

•
•
•
•
•
•

Připojení USB flash disku do PC
Prohlídka obsahu
Kopírování dat mezi PC a flash diskem
Mazání souborů
Obnova souboru z Koše
Ukončení práce s flashdiskem a jeho bezpečné odpojení

Tisk
Práce s CD/DVD

•
•
•
•

Vložení do mechaniky

•
•

Vyjmutí CD disku
Přehrání filmového DVD

Prohlídka obsahu datového CD
Co dělat, když PC nezobrazí nabídku po vložení disku
Přehrání audio CD
Nastavení hlasitosti přehrávání

Vložit do mechaniky
Spustit přehrávání
Výběr z menu
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Internet

Kurz Internet - základní je určen všem, kteří chtějí porozumět Internetu, naučit se prohlížet WWW stránky,
vyhledávat informace a seznámit se s prohlížečem Internet Explorer. Na kurzu se účastníci seznámí prohlížečem a
naučí se s ním pracovat. Naučí se prohlížeč nakonfigurovat tak, aby více vyhovoval jejich osobním potřebám a
naučí se vyhledávat zajímavé stránky. Dále si ukáží, jak poslat a přijmout e-mail z WWW stránky. Na kurzu se
účastnící budou věnovat i bezpečnosti práce na Internetu.

Cena školení je 599,- Kč/1 osoba vč. DPH.
Podmínkou konání kurzu je účast min. 5 zájemců.

•
•
•
•
•

Co je to internet a prohlížeč
Vyhledávače
Práce s prohlížečem
Jak vyhledávat informace
Jak se na internetu chovat

Práce s prohlížečem

•
•
•

Popis prostředí internetového prohlížeče a práce s ním
Konfigurace prohlížeče
Vyhledávání informací

Zajímavé WWW stránky

•
•
•

Elektronická pošta
Co to je a jak to funguje
Registrace e-mail schránky
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Bezpečnost na Internetu

Cílem semináře je poskytnout účastníkům kvalifikovanou informaci o problematice bezpečnosti informačních
technologií, přehled o největších hrozbách, kterým jsou ve své každodenní práci s počítačem vystaveni, o
původcích těchto hrozeb a naučit je, jak jim předcházet a jak sanovat jejich následky. Školení je určeno běžným
uživatelům informačních technologií. Je zaměřeno uživatelsky. Jeho obsahem je, jak rozeznat rizika a jak se při
práci s informačními technologiemi, zejména počítači, mobilními přístroji a internetem chovat bezpečně.
Absolventi jsou vybaveni základním přehledem o rizicích, která jsou s používáním ICT spojena a jsou schopni na
ně adekvátně reagovat. Účast na školení není podmíněna žádnými předchozími znalostmi. Školení není určeno
ICT odborníkům a správcům informačních technologií.

Cena školení je 599,- Kč/1 osoba vč. DPH.
Podmínkou konání kurzu je účast min. 5 zájemců.

Úvod do problematiky počítačové bezpečnosti

•
•
•
•

Co je to počítačová bezpečnost a proč se týká každého z nás
Úvod do historie a současnosti (ne)bezpečných informačních technologií
Kolik stojí naše informace a kdo o ně může mít zájem?
Co jsou to rizika, jaká je jejich typologie

Rozeznávání rizik a reakce na ně

•
•
•
•
•
•
•

Počítačové viry a další nežádoucí software
Nebezpečné chování uživatelů
Napadení hackery, krádeže a zneužití dokumentů a dat
Krádeže osobních údajů, identit a peněz prostřednictvím ICT
Rizika nových a sociálních médií
Rizika mobilních telefonů, tabletů a podobných zařízení
Online podvody, nelegální hry a podobné jevy

Bezpečné používání ICT technologií

•
•
•
•
•

Základní zásady bezpečného chování při práci s ICT
Bezpečnost hesel, citlivých údajů a identit
Ochrana osobních dat na internetu
Ochrana dokumentů a dat před krádeží a zneužitím
Bezpečné používání mobilních zařízení
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