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MČR v grafických předmětech
GOA Sedlčany 2005

Již po třinácté měli žáci všech středních škol
možnost změřit síly v psaní na klávesnici, korektuře textu, wordprocessingu a těsnopisu na
Mistrovství ČR v grafických předmětech, které
se uskutečnilo 25. – 26. dubna 2005 v příjemné
atmosféře Gymnázia a Obchodní akademie
v Sedlčanech. Tentokrát se soutěžních klání
zúčastnilo 82 soutěžících ze 46 škol.
Už v pondělí čekala na soutěžící první disciplína – wordprocessing. Na úkoly náročného
soutěžního zadání, které bylo tradičně rozděleno
do dvou částí včetně hromadné korespondence,
měli soutěžící oproti krajským kolům 90 minut.
Celkem přitom mohli získat 201 b. A kdo dosáhl
na medailové pozice a odnesl si diplom, pohár
i jednu z krásných cen, mezi které patřily např.
DVD přehrávače, hi-fi věže, CD přehrávače,
digitální fotoaparáty,
flash-disky a další?
První místo obhájil
loňský mistr republiky
Pavel Burda (SOŠ Netoffice Orlová), který
v čase 65:51 získal 197
bodů. Druhé místo obsadila Gabriela Novotná
(GOA Sedlčany), která
získala 193 bodů v čase
52:20 a díky tomu předPavel Burda
běhla Petra Löffelmanna
(G Sušice), jenž získal stejný počet bodů, avšak
v čase 57:51.
Druhý soutěžní den začínal korekturou textu.
Připraveno bylo zadání tematicky zaměřené na
Sedlčany a okolí s 250 korekturami. Na maximální počet korektur však nikdo nedosáhl. I přesto
ale soutěžící předvedli obdivuhodné výkony.
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Rozhledy
Propagační písemnosti. Zadání na str. 3.
Korespondence s německým partnerem.
Příklad dopisu na str. 14.
Kompletní výsledky mistrovství ČR žáků
na str. 16.

První místo obhájil loňský mistr republiky Václav
Mikula (OA Praha - Heroldovy sady) s výkonem
22 750 bodů (245 k., 7 ch.). Druhé místo obhájila
loňská první vicemistryně Lucie Ševcovicová (OA Praha - Heroldovy sady), která
získala 20 650 bodů
(229 k., 9 ch.). Jako
třetí se umístila Petra
Kinclová (G Bystřice
n. Pernštejnem) s výkonem 14 350 bodů
(146 k., 1 ch.).
Nejvíce obsazenou
Václav Mikula
disciplínou bylo psaní
na klávesnici. Na soutěžící čekal čtyřstránkový
text zaměřený na problematiku odchodů ze zaměstnání. Svým soupeřům v této disciplíně nedal
šanci loňský mistr republiky Václav Mikula a opět
získal prvenství s výkonem 695,4 č. úh./min. při
přesnosti 99,85 %. Druhé místo obsadil Miloš
Černilovský (Biskupské G Hradec Králové),
který napsal 596,8 č. úh./min. při přesnosti
99,89 %. Na třetí místo vystoupila Lucie Ševcovicová (OA Praha - Heroldovy sady) s výkonem
539 č. úh./min. a přesností 99,92 %.
V těsnopisu letos poprvé soutěžili pouze ti žáci,
kteří používají strojový těsnopis, tedy například
systém zavpis nebo šablonu s automatickými
Pokračování na straně 5

časopis pro písemnou a elektronickou komunikaci

