Mistrovství republiky / Předplatné
Letošní mistrovství republiky v graﬁckých disciplínách pořádala ve dnech 28.–29. dubna 2010
u příležitosti 35. výročí založení školy Obchodní
akademie Pelhřimov. Naše oddělení zde vystupovalo tradičně jako garant soutěže, spolupořadatelem bylo i sdružení Interinfo ČR.
Na úvod možná pár čísel. Na mistrovství republiky jsme nominovali 97 žáků z celkových
556, v Pelhřimově jich nakonec soutěžilo 80 ze
zhruba 50 středních škol. Nejvíc soutěžících splnilo kritéria pro postup z Jihomoravského kraje,
Moravskoslezského kraje a kraje Hl. město Praha. V krajském kole měla tradičně největší zastoupení disciplína psaní na klávesnici. Soutěžilo
v ní 411 žáků, na mistrovství se jich dostalo 37.
V korektuře textu se probojovalo na mistrovství
27 žáků ze 131 a ve wordprocessingu 27 ze 124.
V kategorii záznam mluveného slova je účast výrazně menší, takže všichni, kteří uspěli v krajském
kole, postoupili do celorepublikového.
Úvod slavnostního zahájení v pelhřimovském
divadle patřil řediteli školy Ing. R. Kučerovi, dále
hovořili zástupci kraje i města a ve svém vystoupení vyjádřili podporu soutěži a dovednosti
ovládat klávesnici počítače. Hosty, soutěžící i doprovázející učitele pozdravili též zástupci NÚOV,
oddělení pro písemnou a elektronickou komunikaci – STÚ a Interinfo ČR. Program zahájení
čerpal z dovedností současných i bývalých žáků
obchodní akademie. Mohli jsme tak vidět ukázky
kick boxu, latinských tanců, slyšet pěvecké vystoupení i ukázku hry na saxofon.
Někteří žáci už ale mysleli na první soutěžní
disciplínu – wordprocessing. Během 90 minut
měli zvládnout různé úkoly, které jim připravil
mistr světa z let 2005 a 2007 Petr Sekanina. Nejlépe se s úkoly vypořádala žákyně OA Hovorčo-
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! Informace o předplatném
Vážení čtenáři,
i pro příští školní rok jsme pro vás připravili zajímavý systém slev, který zvýhodňuje odběratele
většího množství výtisků:
• Při odběru 1 až 25 ks od jednoho čísla platí
odběratel plnou cenu 15 Kč/ks.
• Při odběru 26 až 100 ks od jednoho čísla poskytujeme slevu 20 % (12 Kč/ks).
• Při odběru 101 až 200 ks od jednoho čísla poskytujeme slevu 27 % (11 Kč/ks).
• Při odběru nad 200 ks od jednoho čísla poskytujeme slevu 33 % (10 Kč/ks).
Objednávku je potřeba zaslat pro každý školní
rok znovu. Pokud zašlete předběžnou objednávku Rozhledů nad 100 kusů do 30. června 2010,
získáte slevu dalších 5 %. Chcete-li i vy přispět
svými poznatky a připomínkami a spoluvytvářet
podobu 86. ročníku, ozvěte se nám na e-mailovou
adresu rozhledy@nuov.cz. Věříme, že nám zachováte přízeň i nadále. Za celou redakční radu vám
všem úspěšné zakončení školního roku přeje
Petr Hais, vedoucí redaktor
vická, Praha, Martina Vilímková. Z maximálního
počtu 180 bodů jich získala 148. O čtyři body
méně měl Michal Růžička z Gymnázia Hustopeče. Třetí skončila Eliška Šestáková z Gymnázia
a SOŠE Sedlčany se 135 body.
Druhý soutěžní den začínal tak zvanou královskou disciplínou, tedy psaním na klávesnici.
Nejlépe se dařilo Petře Vintrlíkové z Gymnázia
Hustopeče, dosáhla výkonu 589,4 č. úh. za minutu (0,01 % chyb). Druhý Lukáš Beránek z OA He-
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