
PSANÍ VŠEMI DESETI  

- 

KLÁVESNICOVÁ GRAMOTNOST 

 

Vážení rodiče,  

V následujících dnech bude žákům 3. – 9. tříd představen výukový program ZAV – psaní všemi deseti. 

Současně děti obdrží přístupové údaje do programu, kde můžete bezplatně využívat prvních 100 lekcí 

až do konce srpna tohoto roku. Výukový software si můžete stáhnout sami z internetu. Stažená 

aplikace slouží jako brána pro přístup na výukový server výrobce, který je stále on-line. Aplikaci 

(výukový software) si můžete nainstalovat opakovaně a na libovolný počet počítačů – na přenosný 

PC, na PC u babičky, doma… Tedy všude tam, kde máte připojení k internetu. 

 

JAK NAINSTALOVAT 

Z internetové adresy http://www.zav.cz/zavvyuka-install.exe si uložte a spusťte instalační aplikaci. 

Program Vás sám provede instalací. Je velmi jednoduchá a pochopitelná.  

- Může se zobrazit varování vašeho antiviru, zda je aplikace důvěryhodná. Zvolte ANO 

- Jediné, co budete muset nastavit, je volba jazyka – zvolte češtinu 

Dále stále pokračujte klikáním na tlačítko DALŠÍ. Na ploše se automaticky vytvoří ikona pro snadně 

spuštění (obrázek psacího stroje s pojmenováním ZAV). Po spuštění programu zadejte přístupové 

údaje, které Vaše dítě obdrželo od třídního učitele. Nyní už můžete bezplatně vyzkoušet prvních 100 

lekcí, kde se Vaše dítě bude učit správný prstoklad a základy správného psaní na klávesnici všemi 

deseti naslepo.   

V případě ztráty přihlašovacích údajů zašlete žádost o zaslání na e-mail: smejzu@gmail.com 

 

PROČ UMĚT PSÁT VŠEMI DESETI PRSTY? 

Počítače jsou v dnešní době věcí denní potřeby, jsou nedílnou součástí našich životů. Proto se psaní 

všemi deseti stává základní znalostí 21. století. Už na základní škole si děti připravují různé referáty, 

aktuality či komunikují na sociálních sítích. Při dovednosti psaní všemi deseti ušetříme spoustu času a 

lépe se soustředíme na své myšlenky. Psaní využíváme i v nejrůznějších zaměstnáních. Ideální věk 

pro začátek výuky psaní na klávesnici je okolo 10 let, avšak nikdy není pozdě.    

 

Vedení ZŠ Eden tuto myšlenku podporuje a pro příští školní rok plánujeme otevřít kroužek 

 Psaní všemi deseti 

http://www.zav.cz/zavvyuka-install.exe

