Státní zkoušky

Zimní zkouškové období bylo zahájeno 1. listopadu 2018 a bude trvat do 28. února 2019. Přihlášku na zkoušky v zimním zkouškovém období je
možné zaslat po celé zkušební období. V prosinci
jsou z administrativních důvodů možné pouze termíny od 1. do 14. prosince.
Činnost státní zkušební komise pro psaní na
klávesnici, těsnopis a zpracování textu zajišťuje
Národní ústav pro vzdělávání – referát Státní těsnopisný ústav. Zkušební období je jarní (duben až
červen) a zimní (listopad až únor). Státní zkoušce
se uchazeči mohou podrobit přímo v NÚV (Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10) nebo prostřednictvím
škol ve svém regionu.
Přihlášky prostřednictvím školy
Na zkoušky se můžete přihlásit prostřednictvím
školy (minimální počet uchazečů je 8). Škola své
uchazeče přihlásí vyplněním hromadné přihlášky
ke státním zkouškám a jejím odesláním na e-mail
stanislava.frydrychova@nuv.cz a současně písemně
(poštou) na adresu Národní ústav pro vzdělávání,
Stanislava Frydrychová, Weilova 1271/6, 102 00
Praha 10. Přihláška musí být zaslána jak elektronicky, tak písemně. Elektronickou přihlášku obratem potvrdíme. Termín si navrhuje škola sama.
Škola může také zažádat o přezkoušení svých žáků
v učebně Národního ústavu pro vzdělávání o kapacitě 16 míst, ovšem mimo termíny pro individuální zájemce. Ke zkoušce jsou k dispozici počítače
(Microsoft Office 2003 i 2007), uchazeč si může
přinést vlastní klávesnici.
Státní zkoušku ze zpracování textu zajišťujeme
ve spolupráci s občanským sdružením Interinfo ČR. Na jejich webových stránkách naleznete
ukázková zkušební zadání a další užitečné informace. Škola své uchazeče přihlásí vyplněním hromadné přihlášky ke státním zkouškám a jejím odesláním na e-mail stanislava.frydrychova@nuv.cz a současně písemně (poštou) na adresu Národní ústav
pro vzdělávání, Stanislava Frydrychová, Weilova
1271/6, 102 00 Praha 10. Přihláška musí být zaslána jak elektronicky, tak písemně. Elektronickou
přihlášku obratem potvrdíme.

Individuální zájemci
Individuální zájemci o zkoušky z psaní na klávesnici základní, se zvýšenou rychlostí a mistrovské a o zkoušky z těsnopisu a stenotypistiky se
mohou přihlásit na termíny uveřejněné na webových stránkách STÚ: http://www.nuv.cz/p/statni-tesnopisny-ustav/statni-zkousky
Zkoušky se v tyto termíny konají přímo v budově Národního ústavu pro vzdělávání v učebně o kapacitě 16 míst a hlásit se na ně můžete vyplněním přihlášky jednotlivce ke státním zkouškám a jejím odesláním na e-mail
stanislava.frydrychova@nuv.cz a současně písemně (poštou) na adresu Národní ústav pro vzdělávání, Stanislava Frydrychová, Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10. Přihláška musí být zaslána jak
elektronicky, tak písemně. Elektronickou přihlášku obratem potvrdíme. V případě, že bude termín
již obsazen, nabídneme vám náhradní. Ke zkoušce
jsou k dispozici počítače (Microsoft Office), uchazeč si může přinést vlastní klávesnici.
Poplatky platné pro školní rok 2018/2019
Poplatek se platí v hotovosti těsně před zahájením zkoušky, vybrat si můžete z těchto typů státních zkoušek:
▶ psaní na klávesnici základní

600 Kč

▶ psaní na kláv. se zvýšenou rychlostí

650 Kč

▶ psaní na klávesnici mistrovské

750 Kč

▶ těsnopis základní

600 Kč

▶ těsnopis se zvýšenou rychlostí

650 Kč

▶ stenotypistika

650 Kč

▶ komorní těsnopis

750 Kč

▶ zpracování textu na počítači

700 Kč

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.
Mgr. Vít Valeš
vedoucí referátu Státní těsnopisný ústav NÚV
vit.vales@nuv.cz
274 022 365, 724 652 236
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