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 Způsob použití ve výuce: Jedná se o názorný 
zjednodušený návod k používání programu MS 
Office Excel. Žáci se s ním učí zacházet prací na 
konkrétních příkladech a úkolech. 



 Program MS Office Excel je takzvaný TABULKOVÝ 
EDITOR = umožňuje nám editaci (vytváření, úpravy) 
datových (informačních) tabulek a jejich 
formátování (úpravy písma, ohraničení a rámování 
tabulek, barevné zvýraznění…) 

 

 Excel také umí provádět spousty i velmi složitých 
matematických operací dle zadání uživatele. O těch 
však někdy příště.  

 

 Dnes se naučíš vytvořit si v Excelu rozvrh hodin.  

 



 políčka = buňky jsou 
označeny 
souřadnicemi čísel a 
písmen, podobně 
jako pole na 
šachovnici 

 

 čísla určují řádky, 
písmena sloupce 

 

 buňku do které chceš 
psát označíš 
kliknutím myši  

 

 na souřadnicích ji 
uvidíš barevně 
zvýrazněnou 

 



 kliknutím myší na 
vybranou buňku se 
Ti otevře možnost 
do ní psát  

 

 na další buňku se 
dostaneš opět 
kliknutím myši, 
nebo pomocí šipek 

 

 pokud chceš obsah 
buňky vymazat, 
klikni na ni myší a 
stiskni klávesu 
DELETE 

 



 začneme s tvorbou 
rozvrhu hodin 

 

 do  buněk A2 až 
A7 napiš dny v 
týdnu 

 

 do buněk B1 až H1 
napiš čísla hodin 

 

 do buňky I1 napiš 
„odpoledne“ 

 



 pokud chceš označit 
více buněk najednou, 
postav kurzor myši do 
první z nich 

 

 klikni na myš, drž 
tlačítko a „roztáhni“ 
barevný obdélník přes 
všechny buňky, které 
chceš označit 

 

 pokud chceš označit 
celý sloupec nebo 
řádek, klikni na 
písmeno nebo číslo na 
okraji tabulky 

 

 více řádků nebo sloupců 
označíš také klikem na 
první z nich a „tažením“ 
až k poslednímu 

 



 označ všech pět řádků 
se dny v týdnu 

 

 klikni na čáru mezi 
řádky 2 a 3, drž kurzor a 
pomalu jím táhni dolů, 
dokud se ti v rámečku 
nezobrazí „Výška: 30,00 
(40 pixely) 

 

 klikni na písmeno 
sloupce I (tím ho 
označíš) 

 

 klikni  na čáru mezi 
písmeny I a K, drž 
tlačítko a táhni doprava, 
dokud se v rámečku 
nezobrazí „Šířka: 15,00 
(110 pixely) 

 



 klikni na buňku A1, 
drž tlačítko myši a 
roztáhni výběr 
(zvýraznění) až po 
buňku I6 

 

 klikni postupně na 
obě zvýrazněná 
tlačítka 

 

 tím zarovnáš obsah 
všech vybraných 
buněk na střed 

 

 klikni postupně na 
obě zvýrazněná 
tlačítka 

 



 označ buňky A2 až A6  

 

 klikni na zvýrazněné 
tlačítko, tím změníš 
písmo na silné 

 

 a zvětši velikost písma 
na 20 

 

 označ buňky B1 až I1 

 

 klikni na zvýrazněné 
tlačítko a změň písmo 
na silné 

 

 zvětši velikost písma 
na 12 

 



 opět označ celou 
tabulku od buňky A1 
až po buňku I6 

 

 postupně klikni na tyto 
tři tlačítka, tím vytvoříš 
mřížku tabulky mezi 
jednotlivými buňkami 
a silné ohraničení 
kolem celé tabulky 

 

 poté klikni na políčko 
změny barvy a z 
nabídky si vyber barvu, 
kterou podbarvíš celý 
rozvrh 

 

 vybírej jenom z řádku 
nejsvětlejších, ať je 
rozvrh dobře čitelný! 

 



 označ buňky A1 až A6 

 

 klikni na zvýrazněné 
políčko „ohraničení“, 
tím si silnou čarou 
ohraničíš buňky s 
názvy dnů 

 

 klikni na výběr barvy a 
zvol si barvu, kterou 
zvýrazníš dny v týdnu 

 

 to samé udělej s 
buňkami A1 až I1 

 



 do jednotlivých buněk 
si dopiš předměty 
podle Tvého rozvrhu 

 

 do buněk ve sloupci 
„odpoledne“ si můžeš 
zapsat například 
kroužek, který ten den 
máš  

 

 po kliknutí na barevné 
kolečko v levém 
horním rohu programu 
se Ti otevře nabídka  

 

 vyber možnost tisk 

 



 vyber tiskárnu, na 
které si chceš rozvrh 
vytisknout (ve škole Ti 
správnou tiskárnu 
poradí učitelé, doma 
rodiče) 

 

 zadej počet kopií = 
kolikrát chceš rozvrh 
vytisknout 

 

 a pak už jen stiskni OK  
 

 

 


