Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu – někteří klienti svá hodnocení
nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami – většinou ve wordu, někteří zvládli i
sami poslat emailem:
Tito klienti svá hodnocení diktovali:
Jaroslav Mayer
Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně.
Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.
Soňa Drábková
Na počítačovém kurzu se mi moc líbí. Chci se naučit více používat internet. Na
hodinách jsem si procvičovala používání emailu a facebooku. Chtěla bych se
naučit malovat na počítači a lépe psát.
Štěpán Půhonný
S kurzem jsem spokojený. S počítačem jsem dříve pracoval asi před 15 lety.
V kurzu jsem se naučil zapnout notebook a vypnout. Vyhledávat obrázky na
internetu. Program malování. Těším se, že se naučím i další nové věci.
Zuzka Niklová
Počítače se mi líbily. Nevadilo, že neumím číst, protože jsme pracovali společně.
Někdy jsem si zapomněla brýle a potom jsem potřebovala pomoc a ukázat, co je
na obrazovce. Vždycky ve středu ráno mi paní vedoucí Sivcová řekla, kdy mám
na kurz odejít, abych přišla včas. Paní Sivcová je moc hodná.
Jana Radostová
S počítačem jsem nikdy předtím nepracovala, tak je tento kurz moje první
příležitost. Naučila jsem se, jak počítač zapínat a vypínat. Jak se spustí a vypne
internet. Naučila jsem se hledat vánoční obrázky na internetu, a také hru, kde se
musí správně klikat myší, abyste trefili poletující slepice.
Michal Bartůněk
Chtěl jsem se naučit, jak poslouchat CD na počítači. Na každou hodinu jsem si
pak nosil svoje oblíbená CD, která jsem při práci mohl poslouchat. Kurz se mi líbí.
Líbilo se mi nahrávání hlasu mikrofonem.
Sylva Kolenčíková
S počítačem umím velice dobře, ovládám spuštění internetu, mám vlastní email,
facebook a účet na lidé.cz. Co potřebuju, tak si vždycky najdu. Naučila jsem se
vyhledávání a ukládání fotek. Ráda bych se více naučila s Wordem a procvičila
psaní.
Petr Marek

Kurz se mi líbí. Doma pracuje s počítačem táta, tak jsem rád, že se to také můžu
naučit.

Petr Fajc
S počítačem jsem nikdy předtím nepracoval. Naučil jsem se počítač zapínat,
spustit internet a najít stránku s hrou na procvičování písmen a klikání myší.
S kurzem jsem spokojený a rád bych se naučil, jak najít na internetu, co chci,
třeba další hry.
Tomáš Cedzo
Počítač mám doma a rád na něm hraju hry. Na počítačovém kurzu jsem se naučil
vyhledávat obrázky a fotografie, také je ukládat do počítače. Na internetu jsme
procvičovali psaní písmen, tak ani nevadilo, že mám potíže se čtením. Kurz se mi
líbí. Chtěl bych se na počítači naučit lépe pracovat.

Hodnocení klientů – psali jej sami a poslali emailem:
Iva Marečková
Počítače mně baví chodím na něj i doma. Dělala jsem prezentaci pro Drutěvu v
programu Microsoft PowerPoint 2010, taky jsem dělala vánoční práni
Martin Zeman
S PC kurzem jsem spokojen počítačem pracuji doma, ale tady se naučím dalším věcem.
Rád bych se naučil střihat filmy z kamery.
Petra Kleislová
Kurz počítačů se mi moc líbil. Byla jsem moc spokojená, naučila jsem se pracovat s
počítačem a práci na internetu.
Kurz je zajímavý naučila sem se zase něco nového co sem na počítači neuměla chtěla
bych naučit jak z počítačem zacházet víc a naučit se víc nových věcí kurz se mi moc
líbil sem ráda že chodím na počítače. Chtěla bych chodit dál Veronika Váňová
Jsem spokojena s počítačovým kurzem, sice něco málo jsem uměla, ale prohloubila jsem si znalosti.
Doufám, že se ještě naučím něco nového. Věra Vaňková.

Dobrý den
je to skvělé. a Jsem stím zpokojený hodně a vše bylo supr. Já už pracuji doma počítači.
a mám doma intertové bankovnictví. Naučil jsem se
Dělat přání a to jsem neuměl ted to už umím rád bych pokračoval.
Michal Daněk

Hodnocení klientů – psali jej sami ve Wordu
NA POČITACI SE MI MOC LIBILO MOC JSEM SE TOHO NAUČILA . JEN SI MUSÍM
TROSKU VĚŘIT. DIKY MOC, TŘEBA JSEM SE NAUČILA PSAT IMAIL A UKLÁDAT
OBRÁZKY.
ZUZKA ČERNÁ
Markéta Plíhalová
Mám doma počítač. Kurz se mi líbí, jsem ráda, že se můžu učit nové věci
Markéta Novotná
moc se mi líbili hry
hledání hudby spouštění počítaČe a všecko ostatní a nechci nikomu křivdit protože
podle mě jsme každý trochu jiný a protože se blíží vánoce tak vám všem přeju pěkné
vánoce a štastný nový rok a bylo to boží přímo super a toje podle mě všecko
s pozdravem Markéta novotná
Daniel Babiš
Napočitači umim
Rotže sem delal pmocnika rektora a musel psat napočitači
Proč se tati roto žeje tati internet kuli auto škole
Že jsu tadi testi silničiho provozu
Ja internet doma nemam
Roto chdim sem
Štěpán Rubeš ,, Počítače se mi libi. Mě to moc baví a chci vtom pokračovat , veselé
vanoce a nový rok 2014.
Jarosv hollitzer s
Sppočitačem umim velice dobeže achtel bych vihedavad muziku avíhledavat
sortovani počitače seemi libi měto moca chci vtom pokračovat

POČITAČE MOC LIBILI HLAME MOC BAVI ME
PRACOVAT S POČITAČEM A UMI PSAT NELEPSI CO
MUZU UMET DAVAT OBRASKY DO POČITAČE
STAHOVAT PINIČKY MAM RAD KAMARADY NEBO
NOVY ROK 2014 VESELE VANOCE STASNY
(anonym – pravděpodobně Petr Podobský)

Andreas Krespis
Kurz jse mi moc líbí líbil jse mi program
vytváření přání. Na počítače jsem dříve chodil
do Dejvic tam jsem se učil jak založit mail
kopírování souborů jak se zapíná a vypíná
počítat a psát maily.
Vladimír Frühauf
Pozlljsem
Napočitačianaučilsepsat
A libily se mi hry
Martin Werner
Líbil se mi počítačovy kurz
Spočítačem jsem pracoval naposledy
Před pěti lety rád na něm hraju hry
Chtěl bych se naučit něco nového
Tomas-zeman
Druteva praaha pocitacovi kurz mne moc bavil a chtěl bich naucit necovic o pocitaci rat
jsem jse naucit ještě něco novjejsiho. Abiloto z pani Magdou mneto fakt moc bila prima
kdi bi bilo takových lidi takovejdle vic napsal potvrdil a podepsal zeman tomas.
Hodnocení počítačového kurzu
Jmenuji se Jaroslava Vránová,dříve jsem se na počítači učila u známých psát texty ve
wordu. Zde na kurzu jsem se naučila ovládat notebook,zapnout počítač,vyhledávat různé
informace na internetu,jelikož neumím žádnou cizí řeč,tak se dá na počítači vše přeložit
do češtiny což je pro mě veliká výhoda.

