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Psaní všemi deseti 
PREZENČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY 

 

Milí studenti, 

většina z Vás je již dnes v častém kontaktu s počítačovou technikou. 

I když ji prozatím využíváte spíš k zábavě, bude pro Vás výhodou, 

pokud si co nejdřív osvojíte správné psaní na klávesnici všemi deseti. 

Psaní všemi deseti prsty je dnes nezbytná dovednost pro každého, 

kdo chce efektivně pracovat na počítači. Je-li tato dovednost dobře 
zvládnutá, je možné psát rychlostí srovnatelnou s mluvenou řečí. 

To umožňuje dosahovat mnohem lepších pracovních výkonů ve všech 

profesních oblastech, k nimž se vztahuje psaní na klávesnici.  

Pokud jste si doposud ještě neosvojili tuto schopnost a hledáte 

písmenka na klávesnici po jednom, potom kurz psaní všemi deseti 

pro začátečníky je vhodný právě pro Vás. Po jeho absolvování budete 
rychle a snadno psát všemi deseti na počítačové klávesnici, budete se 

lépe soustředit na psaný text a ušetříte spoustu svého času.  
 

Kdy, kde, jak dlouho, za kolik? 
a) Termín konání kurzu:   říjen 2016 – květen 2017 

b) Termín začátku kurzu:   říjen 2016 – přesný datum bude upřesněn  

c) Rozsah kurzu:    30 lekcí  

d) Intenzita kurzu:    1 x týdně 

e) Hodinová dotace jedné lekce:  1 X 60 minut 

f) Kurz A.     každý čtvrtek   14.25 – 15.25 hodin 

g) Kurz B.     každý pátek   14.25 – 15.25 hodin 

výuka je případně možná ještě v termínu:  

Kurz C.      každé úterý   15.15 – 16.15 hodin 

h) Náplň kurzů:    kurz je určen pro začátečníky 

i) Kapacita obsazenosti kurzu:   minimálně 15, maximálně 16 žáků  

j) Cena kursu:     990,- Kč (což je 33,- Kč za jednu lekci) 

 

Místem výuky je učebna ICT (2. patro) v budově Gymnázia Karla Čapka v Dobříši, sídlem Školní 1530, 

Dobříš, 263 01. 
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Co byste měli vědět, než vstoupíte do kurzu? 
 

Plán výuky  
1. Vedení výuky se ujme zkušená lektorka Ing. Petra Svojtková, odborně vzdělaná ve výuce daného 

předmětu, se státní zkouškou z psaní na stroji. Je absolventkou Vysoké školy ekonomické 

v Praze a se psaním všemi deseti má bohaté zkušenosti. Látku dokáže vždy přednést 

jednoduchou a zajímavou formou. Lektorka tento kurz vedla na GYMKC již v předchozích letech. 

2. Místo výuky bude v budově školy Gymnázia Karla Čapka v Dobříši – v učebně ICT, kde jsou 

k dispozici moderní počítače. 

3. Zaměření lekcí je zejména na trénink zvládnutí nových znaků, správné techniky a korektnosti 

psaní všemi deseti. Lektorka naučí studenty moderní a plynulejší techniku výcviku a odstraní 

chybovost, která studentům způsobuje problémy. 

4. Úspěch výuky je založen jak na vlastním úsilí studenta, tak na podpoře kvalifikované lektorky,  

která bude účastníky kurzu motivovat a pomůže jim řešit individuální problémy při studiu.  

5. Domácí cvičení budou zadávány účastníkům kurzu, aby si průběžně upevňovali potřebné 

dovednosti. Ke všem domácím cvičením dostane student zpětnou vazbu, která je velice důležitá 

pro odhalení špatných návyků při psaní a jejich korekci. 

20 minut denně 
Psaní všemi deseti prsty je dovednost, kterou je potřeba intenzivně trénovat. Pro zvládnutí 

psaní všemi deseti prsty je nezbytné během trvání kurzu najít si každý den alespoň 20 minut 

pro cvičení. Samozřejmě, pokud den či dva vynecháte, svět se nezboří, ale dříve, než se přihlásíte na 

kurz, ujistěte se, že budete schopni zajistit si alespoň 5x týdně 20 minut na nerušený trénink, ideálně 

více. Je to pouhých 20 minut, které jsou však klíčové pro Váš úspěch. 

Certifikát 
Každý účastník kurzu obdrží po jeho úspěšném absolvování certifikát, při splnění podmínek: 

a) 70 % docházka do kurzu 

b) praktická zkouška z psaní 

c) ústní zkouška z normy ČSN 01 6910 

Docházka 
Lektorka kurzu povede docházku přihlášených žáků. Pokud se žák nemůže zúčastnit některé výukové 

lekce, předem ho omluví jeho zákonný zástupce elektronickou poštou. V opačném případě 

o nepřítomnosti žáka v kurzu bude lektorka informovat zákonné zástupce formou e-mailu. 

Přihláška 
Pokud Vás tato nabídka zaujala a měli byste zájem přihlásit se do kurzu, napište nám nejpozději 

do 27. 9. 2016 na adresu:  rada.rodicu@gymkc.cz, Vaše jméno a příjmení, třídní ročník a termín 

kurzu, který byste chtěli navštěvovat (můžete uvést i dva termíny, které Vám vyhovují). 

Následně, podle vytvořeného pořadníku a stupně jeho obsazenosti, Vám potvrdíme otevření 

konkrétního kurzu a zašleme k vyplnění závaznou přihlášku včetně dalších instrukcí. 
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