
   
 
 
 
 
 

Obsluha osobního po čítače 
 

� Individuální výuka v rozsahu 80-ti vyučovacích hodin  
� Získání certifikátu pro uvedenou pracovní činnost  
� Cena kurzu zahrnuje veškeré učební náklady včetně výukových skript a 

psacích potřeb 
� Výuka probíhá ve specializované, klimatizované učebně PC, vybavené 

výkonnými počítači AMD    
� Absolventi jsou proškoleni ve Windows XP, MS Office XP (Word a Excel), 

přičemž v průběhu výuky jsou obeznámeni s přístupem na síť Internet a 
prací s elektronickou poštou, součástí je i předvedení pořízení a zpracování 
digitální fotografie Zoner Media Explorer . 

 
 
 

Účetnictví s využitím výpo četní 
techniky 

 
� Výuka v rozsahu 160-ti vyučovacích hodin ve skupině minimálně osmi 

účastníků i pro úplné začátečníky 
� Cena kurzu zahrnuje veškeré učební náklady včetně výukových skript, 

účastníci si přinesou jen věci na psaní 
� Získání certifikátu pro uvedenou pracovní činnost s celostátní územní 

platností pro ČR  
� Výuka probíhá ve specializované učebně po dobu osmi týdnů - ve středu a 

v sobotu, termín zahájení je stanoven po naplnění minimálního počtu 
účastníků  

� Absolventi jsou proškoleni v jednoduchém a podvojném účetnictví, dále 
získají základní informace pro práci a zpracování ekonomických dat na PC, 
které si budou dále moci procvičit v účetních programech ÚČTO a STEREO, 
pro které funguje naše firma jako regionální školitel 
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Kontakt : 518 326 771 , 777 326 771   nebo e-mail :  nejes@seznam.cz 
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