
Osnova kurzu
Používání počítače a správa souborů

00. Úvodní kapitola
 01. Informace o kurzu
 02. Informace ke studiu
01. Operační systém
 00. Studijní cíle
 01. První kroky
  01. Zapnout počítač a bezpečně se přihlásit heslem
  02. Správným způsobem restartovat počítač
  03. Ukončit běh aplikací, které neodpovídají (nereagují)
  04. Správným způsobem vypnout počítač
  05. Používat dostupné funkce programové nápovědy
 02. Nastavení
  01. Zjistit základní systémové informace o počítači
  02. Změnit konfiguraci pracovní plochy počítače
  03. Změnit jazykové nastavení klávesnice a přidat další jazyky
  04. Instalovat a odinstalovat aplikační programy
  05. Použít klávesu "PrintScreen"
 03. Práce s ikonami
  01. Rozpoznat běžné ikony
  02. Vybírat a přesouvat ikony
  03. Vytvářet a mazat zástupce na ploše
  04. Používat ikony pro otevírání souborů, složek
 04. Použití oken
  01. Rozpoznat různé části okna
  02. Minimalizovat (skrývat), maximalizovat, obnovovat okno
  03. Přepínat mezi dvěma otevřenými okny
 05. Shrnutí
 06. Cvičení 1
 07. Cvičný test
02. Správa souborů
 00. Studijní cíle
 01. Základní pojmy
  01. Pochopit jak operační systém organizuje disky, složky a soubory
  02. Znát zařízení používaná operačním systémem pro ukládání souborů
  03. Vědět v jakých jednotkách je měřena velikost souborů a složek
  04. Vědět, proč se mají data pravidelně zálohovat
  05. Pochopit výhody datové úschovny (webdisk)
 02. Soubory a složky
  01. Otevřít okno a zobrazit název, velikost složky a umístění na disku
  02. Zobrazit a skrýt pohled na seznam (strom) disků a složek
  03. Pohybovat se ve složkách a dostat se k souborům na disku
  04. Vytvářet složky a podsložky
 03. Práce se soubory



  01. Rozpoznat běžné typy souborů
  02. Spustit textový editor
  03. Změnit atribut souboru na pouze pro čtení a pro čtení i zápis
  04. Řadit soubory
  05. Znát užitečné návyky pro pojmenovávání složek a souborů
  06. Přejmenovávat soubory a složky
 04. Kopírování a přesouvání
  01. Vybírat samostatné soubory a složky
  02. Kopírovat soubory a složky mezi dvěma složkami
  03. Přesouvat soubory a složky mezi dvěma složkami
 05. Odstranění a obnova
  01. Odstraňovat (přesouvat) soubory a složky do koše
  02. Obnovit soubory a složky z koše
  03. Vysypat koš
 06. Vyhledávání
  01. Používat nástroj pro vyhledávání souboru a složky
  02. Vyhledávat soubory podle názvu souboru nebo obsahu
  03. Vyhledávat soubory podle data změny, data vytvoření a podle velikosti
  04. Vyhledávat soubory s použitím zástupních znaků
  05. Zobrazit seznam nedávno použitých souborů
 07. Shrnutí
 08. Cvičení 2
 09. Cvičný test
03. Pomocné programy
 00. Studijní cíle
 01. Komprese souboru
  01. Pochopit, co znamená komprese (komprimace) souborů
  02. Komprimovat soubory a složky na disku
  03. Extrahovat komprimované soubory na konkrétní místo
 02. Antivirový program
  01. Pochopit, co je počítačový virus
  02. Používat antivirový program
  03. Aktualizace virové databáze antivirového programu
 03. Shrnutí
 04. Cvičení 3
 05. Cvičný test
04. Správa tisku
 00. Studijní cíle
 01. Možnosti tisku
  01. Změnit nastavení výchozí tiskárny v seznamu tiskáren
  02. Instalovat novou tiskárnu (programově)
 02. Tisk
  01. Tisknout dokument z textového editoru
  02. Zobrazit seznam tiskových úloh v tiskové frontě



  03. Pozastavit, pokračovat a zrušit tiskovou úlohu
 03. Shrnutí
 04. Cvičení 4
 05. Cvičný test
05. Závěrečný test


