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Kurzy na zvyšování dovedností  

  
Kurzy jsou určeny:    
 

 pro osoby se zdravotním 
postižením  
 

 
Cílem kurzů je:    
 
 naučit se novým věcem  

a umět je používat v praxi 
 

 zdokonalit se v tom,  
co už umím 

 

 
 
 
 

zapojit se do běžné společnosti 

 

 
Obsah kurzu:    
 každý kurz se připravuje  

podle potřeb  
a dovedností účastníků  
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kurz vede jeden lektor,  
v případě potřeby  
pomáhá asistent 

 

 
Počet účastníků v kurzu: 
 

 
 

3 až 5 lidí, 
v případě potřeby  
kurz může být  
pro jednoho účastníka 

 
Jak dlouho kurz trvá?  
 podle potřeb účastníků 

setkání je většinou jednou 
týdně na 2 vyučovací hodiny, 
což je 1,5 hodiny 

 

 

V současné době nabízíme tyto kurzy: 

 Kurz hospodaření s penězi 
 Kurz samostatného cestování 
 Kurz práce s počítačem 
 Kurz vaření 
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Kurz hospodaření s penězi   

Cílem kurzu  

 je bezpečně používat peníze 

Kurz je určen: 
 tomu, kdo ještě neumí  

peníze používat 

tomu, kdo chce zdokonalit  
své dovednosti  
při používání peněz 

Co budeme trénovat? 

 poznávání peněz 

 

 jak se peníze získávají 

za co se peníze vydávají 

 hospodaření s malou částkou 
peněz 

jak ušetřit 
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 nákupy 

 

 bezpečnost  
při zacházení s penězi 
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Kurz samostatného cestování 

Cílem kurzu 

 je bezpečně cestovat bez 
doprovodu 

 

Kurz je určen: 

 tomu, kdo neumí cestovat sám  
a chce se to naučit 

 
tomu, kdo se chce zdokonalit  
v cestování 

Co budeme trénovat? 

 co vše potřebuji na cestu  

 

 jak se pohybovat ve městě 

bezpečné přecházení po 
přechodech 
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cestování autobusem nebo 
vlakem 

 jak si koupit lístek 

 jak se vyznat v jízdním řádu 

poznat správné nástupiště a 
správný autobus nebo vlak 
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Kurz práce s počítačem  

Cílem kurzu 

 je naučit se pracovat s 
počítačem 

 Kurz je určen:  

 pro úplné začátečníky  
 
pro ty, kdo mají jen malé 
zkušenosti s prací na počítači. 

Co budeme trénovat?  

 

 

 

zapnout a vypnout počítač 

psát krátké texty 

 

 počítat na kalkulačce 

malovat na počítači 

 

 vyhledávat na internetu 

psát a posílat  
e-mailové zprávy 
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Kurz vaře  ní 

Cílem kurzu 

 je získat praktické dovednosti 
v kuchyni 

Kurz je určen: 
 pro toho, kdo se chce 

dozvědět více o vaření  
 
pro toho, kdo si chce procvičit 
přípravu jednoduchých jídel  

Co budeme trénovat?  
 jak zdravě jíst 

 

 jak nakupovat a skladovat 
potraviny  

 

 jak správně stolovat 
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 co vše potřebujeme  
pro práci v kuchyni, 
například nádobí,  
elektrické spotřebiče 

 bezpečnost při vaření 

krájení masa a zeleniny, 
strouhání sýra 

 příprava studených jídel 
(například salátů) 

příprava polévek  
a hlavních jídel 

pečení moučníků 

 


