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Mistrovství republiky

S příchodem nového roku vám chceme poskytnout informace o Mistrovství České republiky
v grafických disciplínách.
Mistrovství se koná každý rok a mohou se ho
zúčastnit studenti všech středních škol. Není tedy
určeno jen pro studenty obchodních akademií,
šanci mají všichni ti, kteří se učí ovládat alespoň
některou ze soutěžních disciplín, tedy opis textu,
korekturu textu, wordprocessing, těsnopis nebo
stenotypistiku.
Mistrovství má tři kola: školní, krajské a celorepublikové. Školní kola se budou konat během
měsíce února a konkrétní termín si stanovují školy
samy. Stejně tak si připravují zadání pro jednotlivé
disciplíny.
Termín konání krajského kola jsme stanovili na 3. duben. Pořadatelé krajských kol rozhodnou, kolik soutěžících mohou školy do soutěže vyslat. Vycházejí při tom z kapacity své
školy a z výše finančních prostředků. Letos
se pořádání krajských kol ujaly tyto školy:
SOŠ Jindřichův Hradec (Jihočeský kraj), OA
Břeclav (Jihomoravský kraj), ISŠTE Sokolov
(Karlovarský kraj), OA T. G. Masaryka, Kostelec
nad Orlicí (Královéhradecký kraj), SOAPA, s. r. o,
Jablonec nad Nisou (Liberecký kraj), OA Český
Těšín (Moravskoslezský kraj), OA Mohelnice
(Olomoucký kraj), OA Choceň (Pardubický
kraj), SOŠ obchodní a SOU obchodní Plzeň
(Plzeňský kraj), Ekonomická akademie Neveklov
(Středočeský kraj), ČAO dr. E. Beneše, Praha 2
(kraj Praha), OA Ústí nad Labem (Ústecký kraj),
OA dr. A. Bráfa (kraj Vysočina) a SSPoŠ ve
Vsetíně, s. r. o., Vsetín (Zlínský kraj).
Je nutné, aby pořádající školy uvedly na pozvánce, jaký software mají ve svých učebnách a na
jakých počítačích se bude soutěžit. Soutěžící se
tak mohou rozhodnout, zda použijí nabídnuté vybavení či zda si přivezou vlastní. Důležité je také
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Rozhledy
Písemnosti při využívání poštovních
služeb. Zadání na str. 3.
Opis německého textu. Nalistujte str. 5.
Cizojazyčná korespondence – objednávka
v německém jazyce. Zadání i řešení
najdete na str. 16.
uvést typ konektoru klávesnice, aby si v případě
použití klávesnice vlastní mohl soutěžící zajistit
redukci. Samozřejmostí je, že soutěžící mohou používat software, na který jsou zvyklí ze tréninku
i z jiných soutěží.
Zadání pro krajská kola vytváří Státní těsnopisný ústav. Ten nabízí i pomoc, pokud by se
vyskytly potíže při zpracovávání výsledků či při
hodnocení těsnopisu. Vyhodnocení opisu a korektury textu proběhne prostřednictvím programu
ZAV-JURY, který školám bezplatně poskytnou
J. Zaviačič a H. Matoušková.
Do celorepublikového klání postupují ti nejlepší z kol krajských. Stále platí, že student, který
se neúčastní krajského kola, nemůže postoupit do
kola republikového. V krajské soutěži se mohou
studenti zúčastnit libovolného počtu disciplín, na
mistrovství republiky pak jen těch, na něž byli nominováni. Všechny výsledky krajských kol posílají organizátoři do STÚ, který vytvoří celkovou
výsledkovou listinu a pozve ty nejlepší k účasti
v kole nejvyšším. Jejich počet závisí na kapacitě
pořádající školy. Celostátní pořadí najdete na
našich webových stránkách (www.nuov.cz) a na
stránkách ZAV (www.zav.cz).
Samotné Mistrovství ČR se bude konat v Blatné
ve dnech 26. – 27. dubna. Tamní obchodní akademie již jednou tuto akci pořádala. Věříme, že
i letos zvládne organizaci ke spokojenosti všech
zúčastněných. Těšíme se tedy nashledanou
v Blatné.
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