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Kurzy SID 

 

TyfloCentrum Olomouc o. p. s. pořádá pro klienty se zrakovým postižením kurzy obsluhy náročných 

elektronických pomůcek na bázi výpočetní techniky. 

Kurzy jsou určeny osobám s těžkým zrakovým postižením, u nichž poškození zraku ovlivňuje činnosti 

v běžném životě a u nichž běžná optická korekce nepostačuje k plnému „normálnímu“ vidění. 

(Nezahrnujeme sem tedy např. člověka, který nosí dioptrické brýle a má zrakovou vadu lehčího 

stupně. S těmito brýlemi zvládá bez potíží každodenní činnosti, nemá omezení v přístupu k 

informacím, v orientaci a samostatném pohybu, v pracovním uplatnění, v sociální oblasti apod.). 

Kurzy jsou poskytovány zdarma. Frekvence docházení na kurz je zpravidla 1x týdně na dvě vyučovací 

hodiny. Výjimkou jsou akreditované kurzy a udržovací kurz. 

 

Nabízené kurzy: 

 Základní kurz (PC) 

 Základní kurz (mobil) 

 Nástavbový kurz (PC) 

 Přípravný kurz (PC) 

 Udržovací kurz (PC) 

 Rekvalifikační kurz - Obsluha osobního počítače (akreditováno MŠMT) 

 

Základní kurz (PC) 

Kurz je určený zejména pro nové uživatele elektronických kompenzačních pomůcek na bázi PC. 

Během kurzu se naučíte ovládat prostředí Windows, pracovat se soubory a složkami, základy práce 

s textem, používat moderní komunikační prostředky a další. Délka kurzu je 40 vyučovacích hodin. 
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Základní kurz (mobil) 

Kurz je určen pro nové uživatele mobilních telefonů. V kurzu se naučíte ovládat prostředí telefonu, 

pracovat s hovory, s aplikacemi na správu kontaktů, SMS a další. Délka kurzu je 10 vyučovacích hodin. 

 

Nástavbový kurz (PC) 

Kurz je určený pro uživatele, kteří již prošli základním kurzem a chtějí zdokonalit již nabyté 

dovednosti a znalosti, nebo rozšířit stávající dovednosti a znalosti o nové. Délka kurzu je dle potřeby 

maximálně však 20 vyučovacích hodin. 

 

Přípravný kurz (PC) 

Kurz je určený pro zájemce o pořízení náročných elektronických pomůcek na bázi výpočetní techniky. 

Tímto kurzem si vyzkoušíte a ověříte své technické předpoklady pro zvládnutí kompenzační pomůcky 

a máte také více času pro výběr nejvíce vyhovující varianty pomůcky. Délka kurzu je 10 vyučovacích 

hodin. 

 

Udržovací kurz (PC) 

Hlavním úkolem je zopakovat s klientem již získané znalosti s předchozích kurzů. Probrat změny, ke 

kterým dochází při aktualizacích softwaru. Jde o případy, kdy je četnost návštěv klienta minimálně 

jednou za rok nebo maximálně pětkrát. 

 

Rekvalifikační kurz - Obsluha osobního počítače (akreditováno MŠMT) 

V tomto kurzu získáte teoretické znalosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s PC, dozvíte 

se význam nejčastěji používaných termínů v oblasti informačních a komunikačních technologií. 

Naučíte se ovládat operační systém MS Windows včetně jeho údržby a ochrany, vytvářet a upravovat 

textové dokumenty a jejich digitalizaci z papírové předlohy. Naučíte se pracovat s internetem, 

využívat moderních komunikačních prostředků. 

Tento kurz je určen pro uchazeče či zájemce o zaměstnání se zrakovým postižením z Olomouckého 

kraje. Kurzy jsou určené i osobám se zrakovým postižením, jež nemají přiznaný žádný stupeň 

invalidity, ale mají omezení pro výkon zaměstnání související s poškozením zraku. 

Tento kurz pomůže osobám se zrakovým postižením získat znalosti a dovednosti, které pomohou 

uchazečům o zaměstnání zlepšit svou pozici na trhu práce. Délka kurzu je 80 vyučovacích hodin. Kurz 

je placený (možno přes ÚP). 

 


