
                                                       
 
 

NABÍDKA E-LEARNINGOVÉHO KURZU 
CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY 
 

 
 

 

Kurz je určen pro 
pedagogické pracovníky 
všech aprobací a všech  

typů škol! 
 

Kdo kurz organizuje? 
- Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání. 
 

Má kurz akreditaci? 
- Kurz je až do 26. 2. 2010 akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

(č.j. 4738/2007-25-128) jako další vzdělávání pedagogických pracovníků. 
 

Kolik zaplatím? 
- Ani Vy a ani škola nezaplatí nic. Absolvování kurzu je včetně vydání osvědčení díky 

podpoře Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR zcela zdarma. 
 

Co bude náplní kurzu a co se naučím? 
- budete znát možnosti využití počítače ve vzdělávání, 
- porozumíte zásadám správného uspořádání počítačového pracoviště, 
- budete umět chránit zdraví své a svých žáků při práci s počítačem, 
- budete umět pracovat s didaktickými programy, 
- budete seznámeni s obrovskou nabídkou výukových programů, 
- budete znát možnosti využití Internetu při výuce, 
- budete umět vytvářet výukové aj. prezentace s jednoduchým a velmi rozšířeným 

programem MS PowerPoint. 
 

Vadí, že neumím dobře pracovat s počítačem? 
- Je pravdou, že byste měli umět počítač alespoň zapnout a vypnout. Potřebné 

základy však můžete podle aktuálních požadavků dostudovat např. s využitím 
pomoci od vašich kolegů. Proto se ničeho neobávejte a nevzdávejte to předem.  



Do kdy se mohu přihlásit? 
- Přihlášky jsou průběžně přijímány do 30. dubna 2007. Poté Vám budou zaslány 

informace o zahájení kurzu.  
- Další termíny zahájení budou vypisovány podle počtu aktuálně přihlášených 

zájemců (přihlášky je možné podávat průběžně). 
- Součástí přihlášky je ověřená kopie vysokoškolského diplomu. 

 

Jak dlouho kurz trvá? 
- Kurz začíná v květnu 2007 a doba jeho trvání je jen na Vás. Kurz odpovídá čtrnácti 

vyučovacím jednotkám. Záleží však na Vás, zda požadovanou látku prostudujete 
během týdne a nebo dvou měsíců. 

 

Co znamená, že se jedná o e-Learningový kurz? 
- Forma e-Learningu byla volena s ohledem na stále četnější požadavky pedagogů. Ti 

se chtějí dále vzdělávat, ovšem překážkou je pro ně dojíždění na kurzy. 
- Kurz bude probíhat následovně:  

o podáte přihlášku (lze zaslat poštou), 
o poštou zdarma obdržíte studijní materiály (v elektronické podobě – můžete si 

je ovšem pohodlně vytisknout u Vás ve škole a nebo doma),  
o pro ty, co nemají osvojeny ani základy práce s počítačem, doporučujeme, 

aby požádali některého z kolegů o vytištění studijních textů. Jednotlivé 
postupy jsou potom vysvětlovány krok za krokem, takže vše snadno a rychle 
pochopíte, 

o následovat bude studium přizpůsobené maximálně vašim potřebám – sami si 
zvolíte místo a čas studia (nemějte nejmenší obavy z nezvládnutí učiva - 
studijní opory jsou velmi přehledně členěny a obsahují řadu obrázků), 

o kdykoliv můžete s jakýmkoliv dotazem kontaktovat svého učitele (přes  
e-mail, telefonicky, poštou, případně si domluvit osobní konzultaci), 

o na základě získaných vědomostí a dovedností vypracujete praktický 
závěrečný úkol, který spočívá ve vytvoření výukové prezentace v MS 
PowerPointu (přesné zadání obdržíte spolu se studijními materiály), 

o nebudeme Vás zkoušet z žádné teorie, 
o po absolvování kurzu obdržíte certifikát dokládající absolvování kurzu. 

 

Kam zaslat přihlášku a kde získat doplňující informace? 
- Přihlášky je možné zasílat na adresy: 

Pedagogická fakulta UP 
Katedra technické a informační výchovy  
PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. 
Žižkovo nám. 5 
771 40 Olomouc 
Telefon: +420 739249125 
E-mail: dostalj@mvso.cz  

Pedagogická fakulta UP 
Centrum celoživotního vzdělávání 
Žižkovo nám. 5 
771 40 Olomouc  
http://www.scv.upol.cz 

- na uvedených adresách získáte i doplňující informace o pořádaných kurzech. 
 

Připravujeme kurz Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. 
 

 Kurz je realizován za finanční podpory Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu ČR 


