
   

Služby a školení MB, z. ú. 
tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav 293 01 

+420 326 321 835   www.sskolemb.cz  
SLUŽBY A ŠKOLENÍ MB, z. ú.                                         

Vzdělávání dospělých. Mzdové a finanční účetnictví.  
Mladoboleslavská univerzita třetího věku a volného času seniorů. 

 

 

Společnost je vedena v obchodním rejstříku pod spisovou značkou U439, Městský soud v Praze         
Akreditované zařízení MŠMT č.j.: MSMT- 8073/2018-1                                                 IČ: 70834474 

 

ŠMB  
S 

 

Příloha k žádosti o individuální dotaci 

 

Českolipská univerzita 3. věku a volného času seniorů 2018 – téma č. 1 

 

BEZPEČNĚ V „SÍTÍCH“ 

- jak s počítačem, mobilem a další technikou pro příjemné chvíle 

 

Celková anotace: Účastníci se seznámí a osvojí si základní praktické dovednosti pro bezpečné užívání 

internetu nejen pro práci, ale zejména pro běžný život. Cílem je rozšířit jejich znalosti a dovednosti 

v počítačových dovednostech tak, aby měli představu o fungování, přehled o možných nebezpečích a 

znalosti, jak se jich vyvarovat, či co dělat když.. . Posluchači si budou moci také přinést svá zařízení – PC, 

notebook, tablet, čtečku, chytrý telefon a spolu s lektorem se seznámit s jeho možnostmi ochrany, nastavení 

a fungování. 

 

Č.  Název  Anotace 

1 Seznámení, zkušenosti, 

očekávání - prohlížeče 

Srovnání základních dovedností, znalostí, seznámení 

s očekáváními posluchačů a vstup do světa internetu  

2 Jak brouzdat po netu  - 

prohlížeče a jejich nastavení  

Prohlížeče, jejich souvislosti, nastavení, požadavky, doprovodné 

programy, certifikáty, bezpečnost, hesla 

3 Umím najít to, co chci? – 

efektivní vyhledávání 

Vyhledávání cíle, věci, osoby, atpod. zadávání, správnost, 

newslettery a jejich odběr, závazky, reklama, výlety, mapy… 

4 Nakupování on-line? 

Elektronické – internetové 

bankovnictví – proč se ho 

nemusíte bát? 

e-shopy a jejich nabídka, obchodní podmínky, doprava, srovnání 

cenové nabídky, srovnání výrobku, vyplňování požadovaných 

údajů, bezpečnost, výhody/nevýhody. Pravidla elektronického 

bankovnictví, čeho se ne/obávat a co nám přináší, nastavení, 

možnosti 

5 Životní situace a hledání jejich 

řešení na netu 

Stále potřebujeme informace – městské úřady, obchodní rejstřík, 

katastr nemovitostí – jak se orientovat na dané webové  stránce… 

chci jet na výlet – najít trasy, zajímavá místa 

6 Elektronická komunikace - 

pošta 

Sociální sítě a já? 

Pravidla elektronické komunikace – emailové pošty, přílohy, 

nastavení, požadavky, kalendář sdílený s rodinou?  

Facebook, twitter, instagram…. Nastavení, bezpečnost, kdo jsou mí 

přátelé? 

7 Téma dle zájmu skupiny Bude věnováno podle skupiny – např. základy práce na PC 

z pohledu textového a tabulkového editoru, nebo tvorba prezentací, 

úprava obrázků, návrh fotoknihy, či datové schránky, elektr. 

certifikovaný podpis atpod.   

8 Přístupy k vybraným 

tématům na vlastním zařízení 

Účastníci si budou moci přinést i své vlastní zařízení, na kterým se 

spolu s lektorem budou učit vyhledávat svá témata, nastavit svou 

bezpečnost. 

9 Aplikace – jejich přenos a 

využití – závěrečné 

zhodnocení 

Aplikace hýbou světem – jejich vyhodnocení, stažení, nastavení, 

potřeba, např. výlety, mapy bez signálu, letadla/vlaky atpod. 

závěrečné shrnutí, postřehy a dokončení témat 
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