Úvodník
Zemřela Mgr. Eva Macounová (1937–2017)
Její pouť po tomto světě skončila 2. prosince 2017. Pocházela z Moravy, kde
v Kroměříži odmaturovala na tehdejší Vyšší hospodářské škole. Tam se také seznámila s těsnopisem a psaním na stroji. V Praze vystudovala Vysokou školu ruského
jazyka a literatury, obor překladatelství, a po několika zaměstnáních v administrativně-technických funkcích zakotvila v roce 1969 ve Státním těsnopisném ústavu.
Zde vyučovala těsnopisu a psaní na klávesnici, byla dlouholetou redaktorkou časopisů Těsnopisné rozhledy a odpovědnou redaktorkou Sekretářské praxe, Zpráv
STÚ, členkou Státní zkušební komise pro psaní na klávesnici a OBK, působila
v učitelském studiu těsnopisu a techniky administrativy, vedla knihovnu Státního
těsnopisného ústavu atd. Spolupodílela se na recenzních pracích ČSN 01 6910,
přednášela v různých seminářích pro učitele a pro sekretářky. I po svém odchodu
do důchodu s ústavem nadále spolupracovala. Po ustavení Českého těsnopisného
spolku se pak aktivně podílela na jeho činnosti, redigovala jeho informační bulletin
ZPRAVODAJ atd. Žila velmi kulturním životem, ráda cestovala. Kdo jste ji znali,
věnujte jí tichou vzpomínku.

Seminář Příprava žáků na státní zkoušky z psaní na klávesnici
pro pedagogy středních škol v předmětu písemná a elektronická komunikace
Datum konání: 13. února 2018 nebo 20. března 2018
minutu při přesnosti nejméně 99,50 % (za
Časová dotace: 10:00 h až 13:00 h – čtyři vyučochybu se odečítá 10 úhozů) a podle dispovací hodiny
zic vypracovat v časovém intervalu 90 miCena: 700 Kč
nut obchodní dopis a tabulku, a to bez
Lektoři: Ing. Ludmila Nováková, Mgr. Vít Valeš
podstatné odchylky od dispozic a s maxiObsah kurzu: účastníci budou seznámeni se spemálně dvěma hrubými chybami v každé
cifiky jednotlivých částí státní zkoušky z psaní
z písemností. Hodnotí se práce odevzdaná
na klávesnici se zaměřením na to, čemu věnovat
na papíře.
pozornost při přípravě studentů pro úspěšné ab► se zvýšenou rychlostí: psát při dvou desolvování této zkoušky
setiminutových opisech rychlostí nejméně
Seminář pořádá Státní těsnopisný ústav v učeb300 čistých úhozů za minutu při přesnosně NÚV vybavené projekční technikou na adrese
ti nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá
Weilova 1271/6, Praha 10.
10 úhozů). Písemnosti uchazeč nezpraPřihlášky přijímáme na e-mailové adrese
covává, pokud předloží vysvědčení ze
stanislava.frydrychova@nuv.cz nebo na telefonzákladní státní zkoušky. Hodnotí se práce
ním čísle 274 877 803. Semináře jsou určeny přeodevzdaná na papíře.
devším pro zájemce z řad středoškolských peda► mistrovská: psát při dvou dvacetiminutogogů písemné a elektronické komunikace.
vých opisech rychlostí nejméně 400 čisÚčastníci získají osvědčení o absolvování setých úhozů za minutu při přesnosti nejmémináře.
ně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů).
Jednotlivé typy státní zkoušky z psaní na kláPísemnosti uchazeč nezpracovává, pokud
vesnici dle obtížnosti:
předloží vysvědčení ze základní státní
► základní: psát při desetiminutovém opisu
zkoušky. Hodnotí se práce odevzdaná na
rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za
papíře.
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