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KURZ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI PRO ZAČÁTEČNÍKY 
 

Náplň kurzu 
 

� seznámení s počítačem (součásti, programy, příslušenství)  

� základy práce na počítači (ovládání myši a klávesnice) 

� seznámení s internetem, orientace na internetových stránkách 

� vyhledávání na internetu, zajímavé a užitečné www stránky  

� založení emailové schránky, práce s elektronickou poštou  

� praktická cvičení 
 

Kurz trvá tři týdny a koná se vždy v úterý a ve čtvrtek od 10 do 12 hod. Doporučujeme jej pro úplné 

začátečníky. Cena celého kurzu je 100 Kč. V učebně je 8 počítačů, ale lze si přinést vlastní notebook, netbook či 

tablet a učit se přímo na něm. 
 

KURZ ÚPRAV DIGITÁLNÍCH FOTOGRAFIÍ 
 

Kurz je zaměřen na práci s digitální fotografií v programu Picasa, který kromě bohatých možností úprav 

fotografií nabízí také jejich organizování, posílání e-mailem či vystavování v internetovém fotoalbu. Program je 

dostupný zdarma a účastníci kurzu tak nabyté znalosti mohou využívat i doma. 
 

Zájemci se naučí 
 

� přenášet fotografie z digitálního fotoaparátu do počítače 

� nenáročné úpravě fotografií v programu Picasa 

� organizaci fotografií v počítači a vytváření alb 

� nahrávání fotografií na flash disk 

� odeslání fotografií prostřednictvím e-mailu  
 

Podmínkou účasti je alespoň základní schopnost ovládání počítače a vlastní digitální fotoaparát a propojovací 

kabel USB (běžně dodávaný v balení s fotoaparátem). Cena kurzu: 50 Kč. Délka trvání: 3 dny po 2 hodinách 
(zpravidla pondělí, středa, pondělí), od 10 do 12 hod. 
 

FACEBOOK 
 

Kurz zájemcům nabízí možnost zapojit se do komunikační sítě, ve které mohou být v neustálém kontaktu se 

svými přáteli a rodinou.  
 

Co se naučíte 
 

� co jsou to sociální sítě 

� založení bezplatného účtu na Facebooku 

� způsoby komunikace s rodinou a novými i starými přáteli 

� vyhledávání a odebírání novinek přímo od skupin a lidí, které vás zajímají 

 

Podmínkou účasti je alespoň základní schopnost ovládání počítače a orientace na internetových stránkách. Cena 

kurzu: 50 Kč.  Délka trvání: 3 dny po 2 hodinách (zpravidla pondělí, středa, pondělí), od 10 do 12 hod. 
 

Ke všem našim kurzům zdarma získáte vytištěné, speciálně pro tyto kurzy vytvořené, výukové materiály, které 

slouží jako učebnice i příručka. 

 

Učebna je omezena počtem osmi míst, proto je nutná rezervace předem na telefonním čísle 542 514 369, 
542 514 359 nebo emailem na adrese incentrum@kjm.cz. Kontaktní osoba Martin Zicha. 

 

   Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci. 
 

NABÍDKA PC KURZŮ  


