Státní zkoušky
Každým rokem zveřejňujeme přehledy, které se
týkají státních zkoušek z kancelářského psaní na
klávesnici. Každým rokem se také snažíme zpracovávat údaje tak, aby zachycovaly nejen počet
přihlášených a počet úspěšných, ale i celkovou
úspěšnost, pohled do krajů atd.
Jaké tedy byly výsledky státních zkoušek z kancelářského psaní na klávesnici ve školním roce
2010/2011? Přihlásilo se k nim 3 389 žáků, studentů i lidí, kteří již pracují. Úspěšných bylo 2 877,
což představuje necelých 85 %. Do celkového počtu jsme zahrnuli i ty, kteří skládali zkoušku mistrovskou (4 přihlášení, všichni úspěšní), z cizího
jazyka (4 přihlášení, všichni úspěšní), ze zvýšené
rychlosti (40 přihlášených, 34 úspěšných) a těsnopisu (5 přihlášených, 3 úspěšní). Jsme rádi, že
počty uchazečů o SZ se víceméně nemění.
A které školy měly stoprocentní úspěšnost (uvádíme školy s minimálně 10 úspěšnými uchazeči)?
• VOŠ, OA, SZŠ a JŠ s právem SJZ Klatovy
(36 žáků)
• OA a JŠ s právem SJZ Hodonín (35)
• OA a SZŠ Blansko (23)
• OA a HŠ Havlíčkův Brod (22)
• OA a SOŠZaE Žatec (20)
• OA a VOŠ Valašské Meziříčí (18)
• ISŠ Vysoké nad Jizerou (15)
• VOŠ a SŠT Česká Třebová (14)
• Gymnázium a SOŠ Orlová – Lutyně (13)
• OA Chrudim (12)
• SOŠ a SOU Mladá Boleslav (12)
• GOB a SOŠ Telč (12)
• OA a JŠ s právem SJZ H. Králové (11)
• OA Mohelnice (11)
• OA a JŠ s právem SJZ Přerov (10)
Tradičně největší počty přihlášených ke státní
zkoušce má Hlavní město Praha, Středočeský kraj
a kraj Vysočina. Přehled škol s největším počtem
úspěšných uchazečů pak vypadá následovně:
• OA Plzeň (82 z 93 přihlášených)
• OA Frýdek-Místek (62/65)
• OA a JŠ s právem SJZ Jihlava (61/68)
• OA a JŠ s právem SJZ Třebíč (58/60)
• Gymnázium Cheb (55/56)
• MOA Jičín (53/61)
• OA Dušní, Praha (51/54)
• OA Náchod (49/52)
• OA s JŠ s právem SJZ Ústí n. L. (47/49)
• OA a JŠ s právem SJZ Pardubice (47/54)
• OA Krupkovo nám., Praha 6 (45/49)
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OA a VOŠO, Pionýrská Brno (43/54)
OA Český Těšín (42/45)
OA a SOŠCR Choceň (42/43)
OA Kolín (42/51)
OA Pelhřimov (39/41)
OA a VOŠ Příbram (38/45)
OA a VOŠE Svitavy (38/40)
OA a JŠ s právem SJZ Hodonín (35/35)
OA České Budějovice (34/38)
OA Břeclav (33/38)
VOŠ, OA, SZŠ a JŠ s právem SJZ Klatovy
(36/36)
• OA T. G. Masaryka Kostelec n. O. (36/38)
• SOŠCR Pardubice (34/49)
• OA Vlašim (33/37)
• OA Lysá n. L. (32/38)
• OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště (32/33)
• OA a SOŠCR Choceň (31/38)
• OA Trutnov (31/32)
• OA T. Bati a VOŠE Zlín (31/32)
• OA, SPŠ a JŠ s právem SJZ Beroun (30/35)
• OA, SOŠK a VOŠKISS, Kotlářská, Brno
(30/38)
• VOŠ a SOŠ Nový Bydžov (30/31)
Od 1. ledna 2012 dochází k organizačním změnám v Národním ústavu pro vzdělávání. V důsledku snižování počtu zaměstnanců se změny
odrazily i v našem oddělení. Z oddělení se stane
referát, jehož hlavní náplní bude organizace státních zkoušek, organizace mistrovství republiky
a vydávání Rozhledů. Tuto činnost bude dále zajišťovat pouze Vít Valeš (vit.vales@nuv.cz) a Stanislava Frydrychová (stanislava.frydrychova@nuv.cz).
Z těchto důvodu jsme také museli zrušit zimní
období pro konání státních zkoušek. Věříme ale,
že to uchazeče o zkoušku neodradí a přihlásí se
k prvním možným termínům, které na jaře vyhlásíme. K přípravě jim může sloužit především
Speciál č. 2, ve kterém najdou několik stran opisů,
zadání dopisů a tabulek ke státním zkouškám.
Jelikož přecházím do nově vzniklého oddělení
a s prací STÚ budu spjata jen velmi okrajově, využiji tento prostor pro rozloučení. Děkuji všem, kteří naši práci podporují a v budoucnu snad i podporovat budou. Dík zaslouží i ti, kteří přicházejí
s kritikou, protože i kritika nás někam posouvá
a nutí nás zamyslet se, zda se některé věci skutečně nedají dělat jinak. Přeji všem mnoho úspěchů.
Renáta Drábová

