
Vzhledem k aktuálním požadavkům na trhu práce, kdy mnoho 
zaměstnavatelů vyžaduje digitálně kvalifikované zaměstnance se 
naše škola rozhodla využít pro výuku ICT koncept ECDL. Žáci tak 
získávají aktuální dovednosti, které využijí jak v profesním, 
tak i v osobním životě 

Znalosti získané z hodin ICT, tak 
mohou žáci zúročit v získání 
mezinárodně uznávaného 
certifikátu, který může pomoci 
uspět ve výběrovém řízení 
uchazečů o zaměstnání nebo na 
některých vysokých školách pak 
nemusí plnit zkoušku z ICT. 
Splněné zkoušky se zároveň 
započítávají do běžné klasifikace. 

Jak probíhají zkoušky? 

Žáci si zvolí, které moduly/zkoušky chtějí absolvovat a podle počtu 
splněných obdrží některý z certifikátů: 

 Certifikát ECDL Start (4 zkoušky) 

 Certifikát ECDL (7 zkoušek) 

Zkoušky se neskládají všechny najednou, ale v návaznosti na učivo 
v prvním a druhém ročníku. Pro přípravu většinou stačí výuka 
předmětu ICT, ale pro zájemce  pořádají se i konzultace, kde je 
pak příprava intenzivnější. 

Ceny a platby 

Certifikát ECDL Start: 1387 Kč 

Certifikát ECDL: 1837 Kč 

V ceně je zahrnut index, kam se zapisují zkoušky (702 Kč), certifikát 
(85 Kč), samotná zkouška (150 Kč) a případná opravná zkouška 
(200 Kč). Běžné ceny se pak v komerčním sektoru pohybují kolem 
300 Kč za zkoušku. 

Platby se provádí převodem na účet školy (41339561/0100), kdy  
se do poznámky pro příjemce uvede ECDL Třída a jméno žáka. 

V případě zájmu nebo sdělení dalších informací napište e-mail na weis@spsch.cz

Koncept ECDL 

Koncept ECDL (European 
Computer Driving Licence,  
v mimoevropských zemích 
označovaný jako ICDL) definuje 
vzdělávací obsah ICT, který 
odráží potřeby trhu práce  
a života 
v současné informační 
společnosti a zároveň objektivně 
ověřuje výsledky vzdělávání  
v této oblasti. 

Moduly 

• Základy práce s počítačem 
a správa souborů 

• Zpracování textu 

• Práce s tabulkami 

• Použití databází 

• Prezentace 

• Základy práce s internetem 
a komunikace 

• Spolupráce a výměna 
informací na internetu 

• Tvorba webových stránek 

• Úpravy digitálních obrázků 

Více informací 

• Kontaktní osoba  
Mgr. Radek Weis 
weis@spsch.cz 

• Oficiální stránky 
www.ecdl.cz 
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