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Státní zkoušky v číslech

Zimní období státních zkoušek z kancelářského psaní na klávesnici je už v běhu, podívejme
se však na zkoušky ve školním roce 2006/2007,
a to řečí čísel.
Celkem se k nim hlásilo 4 308 zájemců, z nichž
3 576 obdrželo vysvědčení o zdárném složení
státní zkoušky. Průměrná úspěšnost žáků je tedy
83 %. Zde je na místě vyzdvihnout školy, jejichž
úspěšnost byla stoprocentní. Jsou to:
● ČAO Resslova 5, Praha
● Gymnázium Lanškroun
● Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad
Sázavou
● OA a JŠ s právem SJZ Šumperk
● OA a SZeŠ Bruntál
● OA a VOŠ cestovního ruchu K. Vary
● OA Čáslav
● OA Heroldovy sady, Praha
● OA Chrudim
● OA Pelhřimov
● OA T. G. Masaryka a JŠ s právem SJZ
Jindřichův Hradec
● SOŠ Nové Město na Moravě
● SPŠ a OA Uničov
● SPŠ HERMES Mladá Boleslav
● VOŠ a OA Chotěboř
● VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
Počty úspěšných uchazečů ve jmenovaných
školách byly různé, nejvíce jich měla Obchodní
akademie Pelhřimov, a to 45. O to je stoprocentní
úspěšnost cennější.
V poslední době stoupá zájem o státní zkoušku
ze zvýšené rychlosti, celkem se přihlásilo 59 žáků,
dva uchazeči pak zvládli i zkoušku mistrovskou.
Školy neopomíjejí ani cizojazyčný opis a korespondenci, o čemž svědčí 42 státních zkoušek
z cizího jazyka.
I když je těsnopis několik let na ústupu, přesto
se objevila žádost o vykonání příslušné zkoušky,
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kterou uchazečka úspěšně zvládla. Složit zkoušku
komorní se dalším dvěma nepovedlo.
Mgr. Renáta Drábová
vedoucí oddělení STÚ
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v lednu 2008 Vám opět nabízíme odborné semináře.
Možná si z naší nabídky vyberete. Vybírejte však
rychle a přihlaste se co nejdříve, aby na vás v semináři zbylo místo.
Metodika výuky psaní na klávesnici – přednášející
Ing. Schudichová – úterý 8. ledna 2008. Opakování – pouze jeden seminář.
Novelizovaná ČSN 01 6910 – změny v normě.
Přednášející Mgr. Drábová – středa 16. ledna 2008.
Opakování – pouze jeden seminář.
Hodnocení Wordprocessingu – vyhodnocování
soutěžní disciplíny. Přednášející Mgr. Valeš – čtvrtek 24. ledna 2008. Opakování – pouze jeden
seminář.
Tabulky u státní zkoušky – tvorba tabulek v tabulkovém procesoru Excel podle platné normy. Přednášející Ing. Konůpek – čtvrtek 10. ledna 2008.
Přihlášky přijímáme nejpozději do 21. 12. 2007.
V případě velkého zájmu vyhlásíme závazné náhradní
termíny – platí pouze pro Tabulky u SZ. Pozdější
zájemce můžeme uspokojit jen v případě, že nebude
naplněna učebna.
Cena semináře je 650,-- Kč. Uhrazená částka se
v případě neúčasti nevrací, místo přihlášeného můžete poslat náhradníka. Na přihlášku uveďte, zda
chcete vyfakturovat seminář ještě v letošním roce.
Všechny semináře jsou akreditované MŠMT, účastníci obdrží Osvědčení. Proto je třeba do přihlášky
uvést datum narození.
Upozorňujeme, že na našich webových stránkách
(www. nuov.cz – odkaz Státní těsnopisný ústav)
najdete další podrobnosti o seminářích (např. vzor
přihlášky) a nabízených publikacích a pomůckách.
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