Informujeme
K 1. lednu tohoto roku proběhla reorganizace
Národního ústavu odborného vzdělávání, při níž
došlo i k přejmenování našeho oddělení na oddělení pro písemnou a elektronickou komunikaci – STÚ. Z názvu by tak mělo být více patrné,
čím se naše oddělení zabývá, a zároveň zůstává
i zavedená „značka“, tedy STÚ. Změna názvu nás
inspirovala k napsání tohoto úvodníku. Někteří
z vás totiž mají povědomí pouze o části našich
aktivit, představíme je tedy všechny.
Státní zkoušky z psaní na klávesnici známé
jsou. Směrnice říká, že tyto zkoušky může organizovat pouze Národní ústav odborného vzdělávání, potažmo naše oddělení. V této oblasti máme
tedy výlučné postavení. Znamená to ovšem, že
musíme státní zkoušky připravit jak po stránce
organizační, tak po stránce odborné. Vytváříme
zadání pro celou zkoušku, konzultujeme je a připomínky zohledňujeme při konečných úpravách. Státní zkoušky bychom nemohli zajišťovat
bez zkušebních komisařů v jednotlivých krajích.
V současné době jich „pokrývá“ republiku kolem
45. Každý druhý rok pro ně pořádáme schůzku,
kde se dozvědí pokyny ke způsobu opravování a kde se řeší problémy spojené s průběhem
i hodnocením státních zkoušek. Kromě paní
Frydrychové jsou všichni pracovníci oddělení
také zkušebními komisaři. Spadá pod nás i státní zkouška ze zpracování textu, jejíž realizaci pro
nás zajišťuje sdružení Interinfo ČR. Na přípravě
zadání se podílíme i my, ovšem Interinfo ČR má
svou síť zkušebních komisařů.
Časopis Rozhledy vychází již 85 let. Jeho náplní
jsou především metodicky zpracované materiály
k procvičování dovedností z předmětu písemná
a elektronická komunikace, k přípravě na soutěže
a na státní zkoušky. Informativní texty v časopise upozorňují na aktuální dění v oblasti písemné a elektronické komunikace, v oblasti státních
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zkoušek a soutěží, a to v souvislosti s využíváním
osobních počítačů a jejich programového vybavení. Prostřednictvím webových stránek dáváme
odběratelům časopisu k dispozici řešení jednotlivých úloh a podkladové soubory pro soutěžní
disciplíny korektura textu a wordprocessing.
Každý rok pořádáme na jaře a na podzim celou řadu odborných seminářů. Při jejich plánování
vycházíme vždy z poptávky těch, kteří písemnou
a elektronickou komunikaci vyučují. Všechny semináře jsou akreditovány MŠMT a jejich účastníci obdrží osvědčení. Takto projde semináři
okolo 250 učitelů za rok.
Dále podporujeme organizování soutěží a nabízíme školám pomoc při jejich realizaci.
Nejvýznamnější z nich je každoroční mistrovství republiky v graﬁckých disciplínách pro
studenty SŠ. Podílíme se i na celé řadě jiných
soutěží menšího rozsahu, např. Krupkorektura
na OA Krupkovo náměstí, Praha 6, Kollárův beránek na VOŠE a OA Kollárova, Praha 8, Státnice nanečisto na OA Neveklov, Májový turnaj na
OA Hovorčovická, Praha 8. Těší nás, že se podařilo zorganizovat už třetí ročník soutěže pro zrakově postižené žáky v opisu textu na počítači.
Aktualizaci učiva předmětu písemná a elektronická komunikace podle vývoje v oblasti ekonomické, politické, právní i informační slouží naše
výukové programy, publikace a další školní pomůcky. Jejich obsahem je jednak komplexní výklad
příslušného tématu a jednak větší počet praktických cvičení k jejich praktickému osvojení, a to
dosud nepublikovaných.
Nezapomínáme ani na veřejnost. V nabídce
máme dva kurzy pořádané pro zájemce jak z řad
široké veřejnosti, tak ze státních institucí. Jednak je to kurz Psaní na PC všemi deseti (3 běhy
za rok), jednak kurz Obchodní korespondence
ke státní zkoušce.

8. ročník mezinárodní internetové soutěže INTERSTENO v psaní na klávesnici
Soutěž bude letos probíhat ve dnech 15. dubna–15. května 2010. Registrace začala již 15. března
a trvá až do 14. května 2010. Více informací na www.interinfo.org.
Soutěží se ve dvou disciplínách:
• 10minutový opis v mateřském jazyce s penalizací 50 úhozů za neopravenou chybu
• cizojazyčný víceboj – 10minutové opisy s penalizací 50 úhozů, možnost startovat až v 16 jazycích
Věkové kategorie a limity pro zařazení do výsledkové listiny:
• děti: 0–12 let (narozeni v roce 1998 a později) – 180 hrubých úhozů, 1 % chyb
• žáci: 13–16 let (narozeni v letech 1994–1997) – 200 hrubých úhozů, 1 % chyb
• junioři: 17–20 let (narozeni v letech 1990–1993) – 200 hrubých úhozů, 1 % chyb
• senioři: 21 let a více (narozeni v roce 1989 a dříve) – 240 hrubých úhozů, 0,5 % chyb

