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Mistrovství republiky

Mistrovství republiky v grafických disciplinách je tradičně zařazeno mezi soutěže, které
vyhlašuje MŠMT a na nichž se podílí finančním
příspěvkem. I letos se tedy mohou žáci připravovat na „měření sil“ v psaní na klávesnici, korektuře textu, wordprocessingu a záznamu mluveného slova.
Soutěže se zúčastňují nejen žáci škol s ekonomickým zaměřením, ale i žáci ostatních středních škol, včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Předpokladem je samozřejmě
dovednost v jednotlivých disciplínách. Počet
účastníků z konkrétních škol se řídí kapacitou pořádající školy. Pořadatel může nabídnout úspěšnějším školám účast více než třech soutěžících
v jedné disciplíně.
Soutěžící, který se chce dostat na mistrovství,
musí projít úspěšně školním kolem (únor 2008)
a následně kolem krajským. Je třeba umožnit
účast i jediného soutěžícího v disciplíně, aby na
základě své výkonnosti mohl být vybrán na mistrovství republiky. V krajské soutěži může každý
soutěžit i ve dvou či ve všech disciplínách. Na mistrovství republiky se soutěžící zúčastní pouze té
disciplíny, na kterou byl nominován.
Krajské kolo se uskuteční 18. března 2008
a jeho organizace se ujaly tyto školy: OA České
Budějovice (Jihočeský kraj), OA Brno, Kotlářská
(Jihomoravský kraj), OA Karlovy Vary
(Karlovarský kraj), MOA Jičín (Královéhradecký
kraj), OA Česká Lípa (Liberecký kraj), Mendlova
SŠ Nový Jičín (Moravskoslezský kraj),
OA Mohelnice (Olomoucký kraj), OA Pardubice
(Pardubický kraj), SOŠ poštovní a SOU poštovní Plzeň (Plzeňský kraj), G a SOŠE Kralupy
nad Vltavou (Středočeský kraj), OA Praha 4,
Svatoslavova (Hlavní město Praha), OA Chomutov
(Ústecký kraj), OA Pelhřimov (kraj Vysočina),
OA T. Bati a VOŠE Zlín (Zlínský kraj).
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Rozhledy
Nominace na mistrovství pak vychází z výsledků, kterých soutěžící dosáhli v jednotlivých
krajích. Počet účastníků opět vychází z kapacity
pořádající školy.
Může se stát, že soutěžící v době konání krajského kola onemocní. Pak záleží na rozhodnutí
krajské soutěžní komise, zda ho doporučí na mistrovství republiky. Pokud ano, písemné doporučení s uvedením výkonnosti odešle komise na
STÚ, který rozhodne o nominaci.
Žáci mohou při soutěžích využít vybavení počítačové učebny pořádající školy (to bude uvedeno
na pozvánkách), nebo si přivézt počítač vlastní,
případně pouze klávesnici a myš.
Soutěžní texty pro krajské soutěže i celorepublikovou vytváří naše oddělení, tedy Státní těsnopisný ústav, na některých budou spolupracovat
i zkušení závodníci z řad praktiků.
Opravný program pro psaní na klávesnici i korekturu textu poskytne jako obvykle J. Zaviačič,
který bude společně s Ing. Matouškovou přítomen
i samotnému mistrovství. Ing. Matoušková se
ujme i vyhodnocení obou disciplín. Předlohu pro
záznam mluveného slova nadiktuje Ing. Nováková
jak pro krajské kolo, tak i pro republikové. Stejně
jako v loňském roce bude záznam ve formátu
mp3. Zajistí se tím stejná kvalita a slyšitelnost
pro všechny soutěžící.
A kam se sjedou účastníci 16. mistrovství republiky? Do města Nový Bydžov, konkrétně na
VOŠ a SOŠ Nový Bydžov, která se ujala této nelehké úlohy a bude ve dnech 23.–24. dubna 2008
poskytovat zázemí pro desítky soutěžících i jejich
pedagogy. Věříme, že i letos bude mistrovství přínosné pro všechny zúčastněné. Těšme se tedy do
Nového Bydžova!
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