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Prestiž pro školu i pro studenty

Získat prestiž znamená něčím vyniknout. A nemusejí to být vždy manažerské schopnosti nebo
sportovní výkonnost. Může to být zpracování informací pomocí těsnopisu, k němuž nejsou nutné
špičkové informační a komunikační technologie.
Uplatnění najde absolvent s těmito znalostmi
v parlamentu nebo na volné noze anebo využije
rozvinuté schopnosti pro vyniknutí v jiném oboru.
Schopnosti a široký rozhled dodají člověku prestiž, a tak stojí za to na nich pracovat.
Parlament ČR o takové absolventy požádal
školy, protože je potřebuje, my k jejich přípravě
nabízíme software a metodické materiály. Dodatečné nároky na hardware nebo finance škole
prakticky nevzniknou. Aspoň jeden učitel však pro
to musí něco udělat a ostatní musejí celý proces
podpořit svými požadavky na studenty. Z této
možnosti nejsou vyloučeny menší školy ani školy
mimo velká centra. Nemohou ji však využít tam,
kde studenti věnují všechnu energii a čas něčemu
jinému, jako třeba ve sportovní škole, nebo kde
přijímají ke studiu čtyřkaře ze základní školy.
Zpracování informací ve formě mluveného
slova není jen doslovné zapisování těsnopisem,
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Rozhledy
Personální písemnosti.
Zadání na str. 3.
Opis německého textu. Nalistujte str. 5.
Informační zdroje související
s cestováním. Čtěte na str. 16.
i když na čtyřletém osvojování těsnopisu je celá
příprava založena. Naučit se nedá jen rukou nebo
občasným nabiflováním. Chce to poctivou průběžnou práci při zapojení všech mozkových závitů.
Domácí příprava je nutná, ale nezabere mnoho
hodin. A hlavně se příznivě projeví ve zvládání
ostatních předmětů.
Učitel s aprobací pro těsnopis má sice jeden
důležitý předpoklad pro zavedení výuky na škole,
ale uplatnit se zde může i člověk s jinou aprobací,
pokud má čas a chuť pustit se do něčeho nového,
umí učit a dokáže pro svůj předmět získat studenty.
Dotazy zájemců o využití této možnosti na
e-mailové adrese konupek@nuov.cz rádi zodpovíme, případně při konzultaci vysvětlíme možnosti
naší podpory a pomoci ochotnému vyučujícímu.

Velmi dobře se zapisují ustálená slovní spojení pomocí tzv. spřežek:

Pokud jde o hospodářské výsledky České republiky za rok 2003, je třeba říci, že hrubý domácí
produkt na obyvatele byl větší než 250 000 korun. Dále Český statistický úřad uvádí, že roste vývoz
z České republiky, zejména do členských zemí Evropské unie, a to více než dovoz. Velký podíl má
průmyslová výroba.
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