Mistrovství republiky středních škol
V říjnu 2008 se ve Státním těsnopisném ústavu
konala schůzka organizátorů krajských kol a celorepublikového kola MR 2009. Toto setkání má
vždy za cíl rozhodnout o termínu konání jednotlivých kol, přiblížit organizátorům průběh soutěže
a seznámit je s legislativou, která je s pořádáním
soutěže spojená. I letos zařadilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy soutěž do své vyhlášky
a přispěje na ni ﬁnančně.
Kdo se může soutěže účastnit? Jsou to žáci
odborných škol či odborných učilišť, také žáci
gymnázií, avšak u osmiletých musí ročník účastníka odpovídat ročníku střední školy (žáci primy,
sekundy, tercie a kvarty osmiletých gymnázií si
budou muset počkat). Soutěžní disciplíny zůstaly
zachovány, tedy i letos si mohou soutěžící poměřit síly v opise, korektuře textu, wordprocessingu
a záznamu mluveného slova.
Nominace na republikové kolo vycházejí z výsledků kol krajských. Z toho vyplývá, že kdo se
krajského kola nezúčastní, nemůže jet ani na republikové. V případě, že je neúčast způsobena nemocí, může soutěžní komise na základě dosavadních výsledků doporučit, aby byla dotyčnému tato
podmínka prominuta.
Školní kola se uskuteční v únoru 2009 a školy si
je organizují samy, včetně tvorby zadání.
Krajská kola proběhnou 31. března 2009 na
těchto školách:
✽ Střední škola obchodní, České Budějovice (Jihočeský kraj)
✽ OA Pionýrská, Brno (Jihomoravský kraj)
✽ Gymnázium Ostrov (Karlovarský kraj)
✽ OA, Hořice v Podkrkonoší (Královéhradecký
kraj)
✽ OA a hotelová škola, Turnov (Liberecký kraj)
✽ OA a Střední zemědělská škola, Bruntál (Moravskoslezský kraj)
✽ OA, Mohelnice (Olomoucký kraj)
✽ OA, Svitavy (Pardubický kraj)
✽ SŠ informatiky a ﬁnančních služeb, Plzeň (Plzeňský kraj)
✽ OA Krupkovo nám., Praha 6 (Hl. m. Praha)
✽ SOŠ a SOU + SPŠ Hermés, Mladá Boleslav
(Středočeský kraj)
✽ OA, Most (Ústecký kraj)
✽ ŠECR, Jihlava (kraj Vysočina)
✽ OA, Uherské Hradiště (Zlínský kraj)
STÚ připraví zadání pro všechny disciplíny
a bude kvůli případným problémům v pohotovosti. Opravný program pro opis a korekturu textu
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ZAV-JURY poskytl pan J. Zaviačič a H. Matoušková vytvořila manuál pro jeho používání. Na schůzce organizátorů i názorně předvedla, jak program
funguje. Text pro záznam mluveného textu nadiktuje L. Nováková a školám ho pošleme ve formátu
MP3. Stačí tedy jen zajistit kvalitní reproduktory.
Celostátní kolo se bude konat 27. a 28. dubna
2009 a jeho organizace se ujala OA a Hotelová
škola Havlíčkův Brod. Jsme velmi rádi, že ředitelé
i učitelé mají o uspořádání celostátního kola zájem, a snažíme se jim s přípravou pomoci.
Po skončení schůzky organizátorů se poprvé sešla soutěžní odborná komise, jejíž vznik inicioval
NÚOV, oddělení STÚ, Interinfo ČR a Asociace obchodních akademií. Soutěžní komise bude v době
mezi mistrovstvími projednávat veškeré podněty ke změně soutěžních pravidel vzešlé z českých
středních škol, které se mistrovství zúčastní, a ze
světové organizace Intersteno s cílem zvyšovat
kvalitu této soutěže, jakož i posilovat motivační
úlohu soutěží ve vyučovacím procesu a zajišťovat
kvalitu reprezentace České republiky. Soutěžní
komise bude přítomna na schůzce organizátorů
krajských kol a na mistrovství republiky a na koordinaci obojího se bude podílet. Za každou disciplinu vybere STÚ jednoho zástupce střední školy
na základě počtu soutěžících, kteří se nominovali
do ﬁnále mistrovství republiky.
Pro školní rok 2008/2009 členy komise jsou:
P. Hais (OA Heroldovy sady, Praha) – psaní na klávesnici, A. Sedláčková (OA a SZeŠ Bruntál) – záznam mluveného slova, J. Dvořáková (OA Krupkovo nám., Praha 6) – korektura textu, L. Vojteková
(OA Zlín) – wordprocessing. Dále sem patří R. Kučera (Asociace obchodních akademií), H. Matoušková (Interinfo ČR) a R. Drábová (STÚ).
Složení odborné soutěžní komise na další školní rok bude známo po skončení MR ve stávajícím
roce, a to nejpozději do týdne po jeho skončení.
Na svém prvním jednání soutěžní odborná komise vyslechla závěry z jednání mezinárodní organizace Intersteno. Z nich bude vycházet při úpravě
soutěžního řádu pro další školní rok. Dále byla
stanovena přesná pravidla pro startování jednotlivých disciplín, aby nedocházelo k nedorozuměním
a všichni soutěžící měli srovnatelné podmínky. Výsledky své práce zveřejní soutěžní odborná komise
na mistrovství republiky v Havlíčkově Brodě.
Mgr. Renáta Drábová
vedoucí oddělení STÚ

