UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Přihlašuji se na kurz:

□

S POČÍTAČEM PŘÁTELSKY OD A do Z
Kontaktní osoba: Ing. Zina Valášková, CSc., VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6, Email: zina.valaskova@vscht.cz ; Tel: 220 444 222
Organizační záležitosti: paní Alena Křivská, Ústav organické technologie VŠCHT Praha,
Technická 5, 166 28 Praha 6, E-mail: alena.krivska@vscht.cz ; Tel: 220 444 167

Příjmení a jméno, (titul):
…………………………………………………………………………………….
Datum narození:

RČ

Datum odchodu do důchodu:

.................................................................................................................................
Adresa (ulice, město, PSČ):
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Telefon nebo jiná možnost kontaktu (e-mail atp.):
.................................................................................................................................
Mám maturitu v oboru

VŠ v oboru:

…………………………………………

V Praze dne .................. .................

……………………………………….

Podpis uchazeče ........................... .............

Vyplněnou přihlášku pošlete nebo doneste pí Aleně Křivské, která má na
starosti organizační záležitosti.
Prosíme o vyplnění dotazníku na druhé straně přihlášky. Bude sloužit pouze pro naši informaci
o Vašich výchozích zkušenostech s počítačem a Vašich představách o zaměření studia
a o znalostech, které byste chtěl(a) získat.

Vybrané odpovědi označte křížkem X
Již jsem na VŠCHT absolvoval(a) kurz (prosím uveďte název) v roce:

Na počítači jsem pracoval(a):
nikdy

velmi málo

víceméně pravidelně

na pracovišti

jinde

Počítač mám k dispozici:
doma

nemám k počítači snadný přístup

mám v úmyslu si počítač pořídit

Umím používat klávesnici:
ano

ne

Umím používat myš:
ano

ne

Mám základní znalosti o používání elektronické pošty:
ano

ne

Mám základní znalosti o hledání informací v Internetu:
ano

ne

Od studia očekávám především, že se naučím využívat počítač
pro elektronickou poštu
k vyhledávání informací na Internetu
pro komunikaci prostřednictvím Internetu (s úřady, bankou apod.)
k nákupům v internetových obchodech
k vytváření textových či tabulkových dokumentů
k vytváření prezentací
k vytváření jednoduchých databází
k vytváření schémat, nákresů zařízení/vybavení místností/bytu,…
pro digitální fotografii, úpravy obrázků, aplikace počítačové grafiky
pro zpracování digitálního videa
pro práci se zvukem a hudbou
pro praktické výpočty (s využitím tabulkového kalkulátoru)
pro zájmové studium a koníčky
pro jiné účely – napište jaké:
______________________________________________________
Chtěl(a) bych se seznámit se základy technické stránky počítačů a jejich příslušenství
ano
ne
Chtěl(a) bych se naučit a v praxi vyzkoušet instalaci operačního systému i aplikací
ano
ne
Během kurzu bych chtěl(a) pracovat na počítači sám(sama) /ve dvojici (nehodící se škrtněte)
Zařadil(a) bych se do kurzu pro:
začátečníky
mírně pokročilé

