
Přístup k programované výuce ZAV V. generace 

Je nutné vědět – dejte přečíst i rodičům:  

 Dostáváte do ruky programovanou výuku psaní na klávesnici. Rozdíl od jiných programových výuk, 
dostupných na trhu, napovídá samo slovo „programovanou“. Výuka není rutinním nácvikem písmen 
a je vedena metodicky velmi promyšleně a moderně. Program je nastaven tak, aby si sám vedl 
databanku, do které ukládá výkony (chybovost, rychlost, úspěšnost ve cvičeních atd.), a pak generuje 
každému žákovi individuálně procvičovací texty cílené na osobní nedostatky žákova psaní. Výuka je 
tedy přísně individuální a přitom velmi efektivní (výuku nelze ošidit přeskočením nezvládnutých 
úkonů).  

 Cena domácí verze je pro žáky naší školy nižší až poloviční než pro veřejnost. Prvních 100 cvičení je 
zdarma. Přístup k programu mají i PC s jiným operačním systémem (MacOS). 

 Výukový software je on-line dostupný na serveru výrobce z adresy student.zav.cz. Podmínkou pro 
domácí výuku je tedy připojení k internetu.  Je tak možné pracovat kdekoli, tj. ve víkendovém domě, 
„u babičky“, v přechodném bydlišti … Dlouhodobý pobyt žáka mimo domov (např. pobyt v lázních) 
tedy nemusí být důvodem k přerušení výuky. Pokud však žák nemá doma vhodné připojení (třeba 
i jen přechodně), může navštěvovat volný provoz ve škole (učebna 301). 

 
JAK SI ZAJISTIT PŘÍSTUP: student.zav.cz  

Stránky nají chráněný přístup k webovému serveru – viz https:// 

ZA CO PLATÍTE 

Stanovená cena je ve srovnání s úrovní cen jiných softwarů velmi nízká, pro žáky naší školy zvýhodněná. 
Neplatíte za stažení aplikace, nýbrž za neomezený přístup do serverového výukového programu, a to jen 
za zvolenou část výuky. 

Žák prvního ročníku se může rozhodnout pro velkou, střední nebo malou licenci: 

 VELKÁ LICENCE  =  verze pro celý 1. až 4. ročník, tj. 3 000 cvičení (výhodná cena Kč 600,--) 
 (ozn. VL)  Doporučujeme zvolit tuto alternativu, protože je ekonomicky nejvýhod- 
   nější a pokryje náklady na celou dobu studia. 

 STŘEDNÍ LICENCE = verze jen pro 1. ročník, tj. 1 200 cvičení (cena Kč 500,--) 
 (ozn. SL) 

  MALÁ LICENCE = každých 600 cvičení za Kč 300,--, tj. celkem min 3x 300 Kč. Z uvedeného 
   plyne, že tuto variantu jako nejméně ekonomickou nedoporučujeme. 
JAK ZAPLATIT 

Do obálky vložte vyplněnou objednávku + příslušnou finanční částku. Obálku předejte Mgr. Peštové do 
kabinetu 109. Mgr. Peštová disponuje administračními právy a domácí přístup Vám zaktivuje (podle 
možností týž den). Přejete-li si obdržet potvrzení o platbě, vytiskněte si ho (umístěn na konci tohoto 
dokumentu pod objednávkovým formulářem), vyplňte a předejte ho k podpisu Mgr. Peštové.  

DŮLEŽITÉ DOPORUČENÍ 

Pokud žák nepoužívá výuku ZAV jeden rok, systém jeho účet automaticky deaktivuje. Nová aktivace 
znamená znovu zaplatit příslušnou část výuky. Výuka je určena min. pro celou dobu studia, i žáci vyšších 
ročníků jsou povinni ji využívat. 

Nedívejte se na ruce, pilně cvičte. Přejeme hodně úspěchů. 



 

Jméno a příjmení žáka ……………………………………………………………….….…....……….….., třída …………….., vyučující PK …………….., 
  čitelně!!! 

Zakroužkujte: VL  SL ML RO 
 (600 Kč) (500 Kč) (300 Kč) (300 Kč,  
     nebo uveďte jinak) 

Já, podepsaný ……….......................................................... (prosím vyplňte jméno), zákonný zástupce žáka 
uvedeného výše, souhlasím se zakoupením domácí výuky ZAV a beru na vědomí, že  

a) na školních webových stránkách www.oaplzen.cz – Předměty – Písemná a elektronická komunikace 
mohu prostudovat 

 popis výuky ZAV, 
 podmínky klasifikace a výkonnostní limity, 
 minimální požadované počty známek k uzavření klasifikace za klasif. období, 

b) žákův postup ve výuce a dosažené výkony může vyučující sledovat v administraci programu, 

c) program ZAV je chráněn autorskými právy a veškeré pokusy o napadení aplikace nebo programu jsou 
považovány za trestný čin, 

d) ve výuce se vyžaduje korektní postup žáka (tj. pravidelné psaní cca 40 cvičení týdně) i technika psaní 
(desetiprstovou technikou naslepo). 

Datum platby: ……………………………….. Podpis zákonného zástupce: …………..……………………………. 

 -----------------------------------------------------------------------------------  do kabinetu 109, Mgr. Peštová 

 

Potvrzenka 

Potvrzuji, že jsem dnes převzala od žáka/žákyně …………………………………………………………, tř. ………. 

Kč ……………………… jako platbu za zvolenou část domácí výuky ZAV. 

Plzeň ……………………………. 

 ………………..…………………………………. 
  Mgr. Milada Peštová 
  administrátorka ZAV na OA, Plzeň 

 

Budete-li si přát, potvrzenku Vám rádi podepíšeme. 

Prosím sami vyplňte jméno, třídu a částku. 

http://www.oaplzen.cz/

