Mistrovství republiky
Mistrovství republiky bude i letos probíhat
ve čtyřech soutěžních disciplínách – v psaní na
klávesnici, korektuře textu, wordprocessingu
a záznamu mluveného slova. Soutěž si zachovala
zařazení do kategorie A, tedy mezi soutěže, které
vyhlašuje MŠMT a ﬁnančně na ně přispívá.
Soutěže se mohou zúčastnit nejen žáci středních škol s ekonomickým zaměřením, ale i žáci odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Předpokladem je samozřejmě dovednost ovládat
alespoň jednu z disciplín. Ten, kdo se chce dostat
do ústředního kola soutěže, musí projít školním
a krajským kolem. Povinností pořadatelů krajských kol pak je umožnit soutěžícímu, aby absolvoval i disciplínu, v níž už nikdo jiný nesoutěží.
Nejprve probíhají školní kola (únor 2010),
která si organizují školy samy. Pak se uskuteční
krajská kola, kde se může žák zúčastnit jakékoliv
disciplíny. Na mistrovství republiky je však nominován podle svých výsledků v krajském kole.
Termín krajských kol je stanoven na 30. března 2010. (V případě, že se přihlásí více soutěžících na disciplínu wordprocessing, je možné ji
zařadit už o den dříve).
Děkujeme školám, které nelehký úkol pořadatelství krajské soutěže vzaly na sebe. Jsou to:
SŠOSP a VOŠ České Budějovice (Jihočeský kraj),
Gymnázium Hustopeče (Jihomoravský
kraj),
Gymnázium Cheb (Karlovarský kraj),
OA Trutnov (Královéhradecký kraj),
OA Tanvald (Liberecký kraj),
Gymnázium a SOŠ Orlová–Lutyně (Moravskoslezský kraj),
OA Mohelnice (Olomoucký kraj),
VOŠ a SOŠ Česká Třebová (Pardubický
kraj),
OA Plzeň, T. G. Masaryka (Plzeňský kraj),
OA Praha 10, Heroldovy sady (Hl. město
Praha),
ISŠ HPOS Příbram (Středočeský kraj),
SŠ řemesel a služeb Děčín (Ústecký kraj),
OA a JŠ Třebíč (kraj Vysočina),
OA a VOŠ Valašské Meziříčí (Zlínský
kraj).
Počet účastníků celorepublikového kola se řídí
nominacemi a kapacitou pořádající školy. Pokud
se stane, že se žák nemůže zúčastnit krajského
kola, může být nominován do kola celorepubli-
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kového na základě dosavadních výsledků. To záleží na rozhodnutí soutěžní komise příslušného
kraje, která pak odešle doporučení na oddělení
Státní těsnopisný ústav.
Letos se v soutěžním řádu objevilo několik novinek. Asi k těm nejdůležitějším patří skutečnost,
že ti, co budou soutěžit v korektuře textu, již nemají povinný opis. V případě rovnosti bodů tedy
nebude rozhodovat žádné další kritérium. Díky
tomu je možné poskytnout větší prostor soutěžícím, kteří se specializují pouze na opis. Minimální počet 40 provedených korektur pro zařazení
do výsledkové listiny platí i nadále. V disciplíně
wordprocessing zase budou ve výsledkové listině pouze ti soutěžící, kteří získali alespoň 30 %
z celkového možného počtu bodů. V řádu jsme
rovněž upravili způsob startování, aby nedocházelo k znevýhodnění skupin, u nichž je vyučující, který nemá se startem žádné zkušenosti. Platí
tedy, že před startem je třeba 1. umožnit závodníkům otevřít soubor a upravit text (řádkování
atd.), 2. zkontrolovat připravenost startujících,
3. umožnit srovnání papírů předlohy v časovém
limitu 20 s, během nichž je zakázáno text předlohy prohlížet. Aktuální soutěžní řád najdete
na www.nuov.cz, odkaz Státní těsnopisný ústav
– Soutěže – Mistrovství republiky.
Soutěžící mohou mít vlastní počítače, nebo
využít počítače pořádající školy. Na přihlášce si
každý přečte, jakým vybavením pořádající škola
disponuje, a podle toho se rozhodne.
Soutěžní zadání pro krajské a ústřední kolo
vytváříme v našem oddělení a spolupracujeme
na něm i s externisty z řad zkušených závodníků. Text záznamu mluveného slova pro obě kola
nadiktuje jako vždy Ing. L. Nováková. Bude ve
formátu „mp3“, čímž se zajistí stejná kvalita pro
všechny soutěžící. Důležitým partnerem soutěže je i Interinfo ČR zastoupené J. Zaviačičem
a Ing. H. Matouškovou, kteří se mistrovství osobně zúčastní. Ti také zdarma poskytnou pro vyhodnocování krajských kol opravný program na
opis a korekturu textu.
Jistě jste zvědavi, kde se bude letos konat celorepublikové kolo. Tentokrát nás přivítá Obchodní akademie Pelhřimov, a to ve dnech
28. a 29. dubna 2010. Škola už s přípravami začala. Nechme se tedy překvapit, jaký program
soutěžícím i jejich doprovodům připraví, a těšme
se na duben!
Renáta Drábová

