
Jak se př ihla sit k ECDL zkous ce 

1) Stáhněte si na webových stránkách přihlášku. 

2) Přihlášku je možné získat i u p. Pelikánové nebo u p. zástupce Mencla 

3) Pokud ještě nevlastníte speciální ECDL index, musíte si ho předem objednat. 

4) Index stojí 702 Kč a musíte jej zaplatit spolu s podáním přihlášky, do indexu se zaznamenávají 

absolvované zkoušky. 

5) Vyberte si jeden z vyhlášených termínů (pozor kapacita termínů je omezena). 

Výběr modulu 
1) V tomto školním roce je možné si vybrat z těchto tří modulů: 

Modul 2, Základy práce s počítačem a správa souborů 

(měli by již zvládnout i žáci prvních ročníků) 

Modul 3, Zpracování textu 

(s tímto modulem by žáci prvních ročníků měli počkat na květen až červen) 

Modul 6, Prezentace 

(měli by již zvládnout i žáci prvních ročníků) 

2) V případě možnosti zájmu o další moduly je možné se domluvit s p. Pelikánovou 

Placení 
1) Cena jednoho modulu je 150 Kč.  

2) Celkovou částku za index a plánované zkoušky doneste spolu s přihlášku k panu zástupci 

nebo p. Pelikánové 

3) Na celkovou částku dostanete potvrzení. 

Přihlášení ke zkoušce 
1) Přihlášku musíte odevzdat nejpozději 14 dní před konáním zkoušky (potřebujeme čas na 

objednání a zaslání indexů). 

2) Přečtěte si Práva a povinnosti zájemců o zkoušky ECDL (ke stažení na stránkách školy). 

3) Přihláška ke zkoušce je závazná 

4) Od zkoušky je možné se odhlásit (bez udání důvodu) nejpozději 5 pracovních dní před 

konáním testu a to bez ztráty termínu a peněz. Zaplacená částka mu bude převedena na další 

požadovaný termín. 

5) V případě závažných zdravotních problémů se může uchazeč omluvit telefonicky (kancelář 

školy, p. Pelikánová, p. zástupce) a to nejpozději dvě hodiny před začátkem testu. 

6) Potvrzení od lékaře je nutné doručit nejpozději do 2 pracovních dnů od termínu testu. 

Propadnutí peněz 
1) V případě nedostavení se k testu bez řádné omluvy  

2) V případě pozdního příchodu a to o více než 5 minut  

3) Při pozdní omluvě (max. 2 hodiny před začátkem testu)  

4) Při nedodání potvrzení od lékaře v daném termínu (do 2 pracovních dnů od termínu testu) 


