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Obchodní akademie, Plzeň, 

nám. T. G. Masaryka 13 

 

 

 

 
 

o činnosti předmětové komise  

B4 – písemná a elektronická komunikace 

 ve šk. roce 2015/2016 

1 Plnění tematických plánů, výsledky výuky, plnění metodických úkolů 

1.1 Ve výuce PK všechny vyučující pracovaly podle ŠVP (1. až 4. roč.). Rozvržení učiva plně 

vyhovuje časovým dotacím předmětu PK, časově koresponduje v mezipředmětových 

vztazích k učivu předmětů právo, ekonomika a účetnictví.  

1.2 Témata učiva jsou vhodně rozložena do jednotlivých ročníků, a to tak, že lze dodržovat ča-

sové rozdělení učiva, látka je členěna do logických celků. Klasifikace žáků je vedena podle 

přesně stanovených kritérií. Žáci jsou s nimi seznámeni na začátku školního roku, kritéria 

jsou vyvěšena v učebnách 212, 301 a 305 a zveřejněna na školních webových stránkách  

Předměty  PK. 

1.3 Výuka v jednotlivých ročnících byla umístěna do učeben s potřebným ICT vybavením. 

Všechny ročníky měly možnost pracovat v hodinách a zpracovat praktickou odbornou 

zkoušku v učebnách s vybavením MS Office 2010, tj. s programy, které se naučily ovládat 

v předchozích letech studia v předmětech IT a PK.  

1.4 Všechny vyučující i všichni žáci využívali (mohli využívat) novou učebnici: Peštová, M., 

Štiková, S. Přehledný průvodce úpravou textu podle ČSN 01 69; Kultura dokumentů 

a administrativní i studentské praxi. Plzeň: Korespondent, 2015.  

1.5 V 1. ročnících pokračovala výuka PK na počítačích metodou programované výuky ZAV, 

a to v on-line připojení ve škole i doma. Metodika výuky zůstala u osvědčené koncepce. 

Školní i domácí instalace jsou umístěné na vzdáleném serveru, žák se přihlašuje do výuky 

pomocí webového rozhraní, které je ke stažení na www stránkách ZAV. Podmínkou je 

tedy stálé připojení k internetu. Potvrzují se dobré zkušenosti z minulých let: 

Projevují se talentovaní žáci – Robin Karkoš (2. E, cv. 2427, nainstaloval zkratkový 

ZAV_pis), Ondřej Vitík (4. B, cv. 2401), Kristýna Harantová (4. E, cv. 2401), Dominika 

Moulisová (2. A, cv. 1957), Pavla Bílá (2. B, cv. 1894), Miroslava Dvořáková (1. E, 

cv. 1888). Dosažený počet cvičení ovšem nemusí být přímo úměrný rychlosti psaní. 

Naši studenti se pravidelně umísťují v celostátním přehledu nejpokročilejších uživatelů 

programu ZAV – viz příloha (z celkem cca 5000 uživatelů; Zdroj: www.zav.cz) 

V republikovém pořadí tříd se naše třídy umísťují v první polovině uživatelů (z celkem 

123 škol v ČR) – viz příloha (Zdroj: www.zav.cz). 

Technologie výuky má pro žáky i vyučující řadu výhod: 

1.5.1 Žák může instalovat výuku do libovolného počtu PC, má tedy možnost využívat 

domácí výuku kdekoli se nachází (doma, na internátu, na chatě, u prarodičů …).  

1.5.2 Cena výukové aplikace je velmi mírná. Žák si může na počátku studia zakoupit 

celou sadu 3 000 cvičení za Kč 600,00. 

http://www.zav.cz/
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1.5.3 Domácí instalace není omezena roční licencí, žák ji může využívat po celé čtyři 

roky studia (možnost přípravy ke státní zkoušce z psaní na klávesnici, možnost 

průběžné kontroly výkonů ve vyšších ročnících, možnost využít program ZAV ve 

školní Lize v psaní všemi deseti). 

1.5.4 Program obsahuje také moduly pro různě handicapované žáky – do psaní se 

sníženými nároky zařazeni 3 žáci (program požaduje nižší rychlosti a umožní 

postup při více chybách, modul je určen pro žáky s dyslektickými poruchami), psaní 

s prodlouženým reakčním časem využívá 5 žáků (modul určen pro žáky 

s fyzickým omezením na rukách, časová prodleva mezi stisky jednotlivých kláves 

prodloužena). 

1.5.5 Možnost restartovat žákovi klasifikační práce má motivační význam, žák sám 

rozhoduje o svých výkonech, může cílevědomě ovlivňovat svoji klasifikaci, 

nepodléhá stresu ze zkoušek. 

1.5.6 Každá vyučující má administrační práva (pomocí doplňku ZavAdmin), tj. může 

v každém okamžiku – i mimo školní vyučování – sledovat postupy žáků ve výuce, 

může analyzovat historii žákova psaní, podporovat motivaci jednotlivých žáků 

i celé skupiny, má on-line přehled o dosažených postupech každého žáka jako 

podklad pro závěrečnou klasifikaci, prostřednictvím funkce „Zpráva“ má možnost 

komunikovat i se žáky dlouhodobě nepřítomnými. 

1.5.7 Mgr. Peštová má rozšířená administrační práva, tj. může aktivovat domácí výuku 

(bez časového prodlení) a zakládat účty novým žákům. 

1.5.8 Program ZavAdmin automaticky zpracovává on-line republikový přehled 

dosaženého počtu cvičení jednotlivých žáků. Přehled je kdykoli k dispozici na 

www.zav.cz. 

1.6 Veškeré informace k výuce PK, klasifikační kritéria a ukázky prezentací jsou zveřejňovány 

na webových stránkách předmětu PK. 

1.7 Výsledky soutěží v opisu (uvedeno níže – výsledkové listiny) a také výkony žáků ve 

výuce mají ale stále klesající tendenci. Nadále platí důvody, popsané již v hodnocení 

práce PK za školní rok  2012/13: 

 žáci s horšími vstupními předpoklady, 

 nutnost snižovat nároky na žáky, nebo být vstřícnější v hodnocení, 

 zrušením státních zkoušek žáci dosud ztráceli motivaci získat dovednost na úrovni, 

žáci třetích a čtvrtých ročníků neměli důvod si dovednosti udržovat, 

 obecná celospolečenská tendence k průměrnosti,  

 klesající zájem rodičů o výsledky dětí (viz neúčast na třídních aktivech). 

Snižováním nároků by škola zcela ztratila dosavadní prestižní postavení. Jen kladením 

vyšších nároků lze dovést i méně schopného či usilovného žáka k solidnímu výkonu.  

1.8 Žáci oboru ekonomické lyceum a jejich zástupkyně z řad rodičů požádali již v listopadu 

2014 ředitele školy o navýšení hodinové dotace předmětu PK. Písemná a elektronická 

komunikace je maturitním předmětem (praktická MZ), výuka od 2. ročníku je ale při jedné 

hodině týdně celkem stresová, a to jak pro žáky, tak pro vyučující. Sami žáci poukazují na 

to, že v učebním plánu mají několik společenskovědních předmětů (společenská kultura, 

psychologie jako samostatný předmět), přitom z těchto předmětů ani nemohou skládat 

profilovou maturitní zkoušku. Hodinová dotace PK podle ŠVP je ovšem velmi fiktivní 

vzhledem k tomu, že mnoho vyučovacích hodin odpadá (exkurze, jazykové praxe, 

sportovní kurzy, výlety, změny v dlouhém maturitním období ...). Ředitel školy 
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nepovažoval za nutné žádost studentů projednat v předmětové komisi PK, naopak se 

domnívá, že „... nebyl zatím žádný problém s tím, že by studenti nestihli kvalitní přípravu 

na maturitu a v současné době není možné vyučovací hodiny přidávat a ani je měnit za 

jiné.“ (cit. ze zápisu rozšířeného výboru SPOA  18. 11. 2014).  

Skutečně dosud nebyl problém s kvalitou přípravy na maturitní zkoušku, což je ale 

výsledek pracovního nasazení vyučujících, filtrování učiva na nezbytnou míru a hlavně 

práce žáků lycea (zvýšená domácí příprava). Proč není možné měnit hodinové dotace, 

zůstává nevysvětleno. 

Problém však brzy nastane v souvislosti s obnovením státních zkoušek z psaní na 

klávesnici. Při malé hodinové dotaci není žádný prostor pro opakování (obchodních 

písemností a hlavně tabulek) a pro alespoň základní trénink písařských dovedností. Není 

náhodou, že na jaře 2016 se k obnovené státní zkoušce přihlásili jen dva žáci lycea. 

1.9 Vedoucí PK průběžně provádí analýzu postupu ve výuce žáků 1. a 2. ročníků, která je 

doplněna přehledem z administrace programované výuky AdminZAV. Je patrné, že 

cca 70 % žáků průběžně plní požadavky na postup ve výuce a klasifikaci. Dalších 25 % 

žáků se mírně nebo více opožďuje za limitními počty cvičení, tito žáci ale mají reálnou 

možnost na konci každého pololetí zpoždění dohnat. Jen velmi malá část žáků zcela 

nevyhovuje požadavkům, v pololetí u nich byla zvolena forma „neklasifikován“, protože 

hodnocení „neprospěl“ by mohlo být demotivující.  

Příčinou neúspěchů je ve všech případech mizivé úsilí žáků, tj. mnohadenní výpadky 

v psaní, žádná domácí příprava, a to ani pod tlakem vyučujících nebo tlakem 

klasifikace.  

Psaní na klávesnici je svého druhu sportovní disciplínou, tedy je nutný kontinuální trénink, 

min. denně napsat několik cvičení. Týdenní dávka je 40 cv., tj. 20 na každou vyuč. 

hodinu; průměrný žák 1. ročníku je schopen ve vyuč. hodině napsat cca 10 cvičení, 

tedy za dvě vyuč. hodiny 20 cv., na domácí přípravu po dalších pět dní zbývá 20 cv.  
Na počátku šk. roku jsou cvičení velmi krátká, postup je proto mnohonásobně rychlejší. Na 

veškeré okolnosti přípravy – psychosomatické fungování, taktika přípravy, význam 

domácího tréninku, ale i možnost volného provozu ve škole, požadovaný postup při 

každém zápisu do třídní knihy – jsou žáci upozorněni v prvních hodinách a průběžně po 

celý školní rok. 

Vzhledem k nízkému úsilí žáků vyšších ročníků jsou od ledna 2015 zavedeny limity 

v počtu splněných cvičení také pro 3. a 4. roč.. Požadavky nejsou nijak vysoké – postup 

pouze o 10 cvičení za pololetí. Cílem je přimět žáky, aby si udržovali výkonnostní 

dovednosti a předcházeli zlozvykům posilovaným komunikací na sociálních sítích. 

Cílem však není zvyšovat výkonnostní tabulky. Naše škola nevychovává rychlopísaře, 

ale především zdatné uživatele písemné komunikace. Výkonnostní limity se celých 30 let 

(!!!) nezvýšily, požadované tabulky rychlostí a přesnosti zpracoval tehdy Státní těsnopisný 

ústav Praha pro výuku na mechanických psacích strojích. Od té doby mají žáci k dispozici 

moderní psací techniku (PC klávesnice nevyžaduje sílu v prstech a velké rozpětí pohybu) 

a efektivní, metodicky velmi dobře propracovaný výukový program, který respektuje 

individuální předpoklady žáka. Není tedy důvod, aby naši žáci zaostávali ve výuce 

a nedosahovali potřebné dovednosti. 

1.10 Ve výuce od 2. ročníku byly nadále používány materiály z programu EU peníze středním 

školám. Registrační č. projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0895, Šablona klíčové aktivity: III/2 

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT – pro vyuč. předmět PK v 2.–4. roč. 

Všechny vyučující PK si materiály chválí jako dobrou didaktickou pomůcku.  
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1.11 V souvislosti s novým občanským zákoníkem a novou normou pro úpravu dokumentů 

(ČSN 01 6910_2014) Mgr. Peštová veškeré svoje materiály DUM průběžně aktualizuje. 

1.12 Všechny vyučující PK se podílely na vypracování praktické odborné maturitní zkoušky, 

klasifikaci provedly vyučující 4. ročníků. Doporučuji nadále koncipovat praktickou 

zkoušku jako komplexní prověření znalostí. Podíl vyučujících na vykonání praktické MZ 

předala vedoucí předm. komise do sekretariátu ředitele. 

1.13 Již druhým rokem je používán „pozitivní“ styl hodnocení praktické maturitní zkoušky 

– úkoly z PK, kdy nejsou penalizovány chyby, ale naopak přidělovány body za kvalitu 

vypracování. Jsou hodnoceny tyto oblasti: 

 kvalita věcná 

 kvalita jazyková (pravopis, syntaxe, tvarosloví) 

 kvalita stylizační (slohové zásady, terminologie, administr. fráze) 

 dodržování normy ČSN 01 6910 a zásad písemné komunikace 

 kvalita technického zpracování (MS Word a Excel, využití funkcí editorů) 

Jako druhá písemnost je zařazen dopis se zjevnými chybami – podle výše uvedených 

oblastí. Žák měl chyby najít a pomocí funkce „Revize“ v MS Word naznačit řešení. 

Pozitivní styl hodnocení PMZ se osvědčil, dostatečně odlišil práce velmi kvalitní 

a nedobré, přitom však hodnocení vždy umožnilo najít taková pozitiva, že u zkoušky uspěl 

každý maturant. 

1.14 V předmětu PK se silně uplatňovaly mezipředmětové vztahy, především k předmětům 

právo, informační technologie a ekonomika.  

1.15 Předmětová komise grafická velmi oceňuje spolupráci s Ing. Brabcem, který velmi ochotně 

a kvalitně zajišťuje hardware a software pro výuku PK. 

1.16 Úkoly stanovené v Plánu činnosti Pk grafické byly splněny. 

2 Plnění mimovyčovacích úkolů 

2.1 Na jaře 2016 byly po čtyřleté přestávce obnoveny Státní zkoušky z kancelářského psaní 

na klávesnici. Zúčastnilo se jich pouze devatenáct žáků (nejvíce ze třídy 4. C, vyučující 

Ing. Bajcurová), z nichž čtyři neprospěli. Malý zájem žáků je způsoben několika 

okolnostmi: 

o Bylo přerušeno tradiční povědomí, že k prestiži a odbornému profilu absolventa OA 

st. zkouška patří (tento prvek pozorují všechny školy, které dříve st. zk. konaly 

v masovém měřítku). O zkoušku neměli zájem mnozí žáci, i když jejich výkonnostní 

limity by na složení zkoušky stačily. Toto povědomí se jistě podaří obnovit. 

o Zdražení zkoušky ze 400 na 600 Kč. 

o Snižování nároků a spokojenost s průměrnými výkony – viz bod 1.7 

o Nedostatečná motivace – viz bod 1.8. Zvýšení limitů pro 3. a 4. ročník je nedostačující. 

Na první schůzce předm. komise v srpnu 2016 bude nutno limity znovu projednat. 

2.2 Mgr. Peštová nadále působí jako zkušební komisařka pro výše uvedené státní zkoušky. 

2.3 Europass: Absolventy naší školy jsme i letos vybavili mezinárodním dokladem „Dodatek 

k osvědčení“ (tj. k maturitnímu vysvědčení), který popisuje obecné a odborné kompetence 

absolventa oboru obchodní akademie a ekonomické lyceum a naznačuje možnosti 

profesního uplatnění a studia v cizině. Z pověření Ministerstva školství ČR ho vystavuje 
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Národní ústav odborného vzdělávání Praha, a to jedenkrát v českém jazyce a jedenkrát 

v cizím jazyce (dle volby studenta). Na dodatcích k osvědčení i k diplomu jsou uvedeny 

příslušné úrovně Evropského rámce kvalifikací (EQF). Tento údaj, který se v budoucnu objeví 

i na maturitních vysvědčeních, výučním listu i osvědčení o závěrečné zkoušce, je důležitý 

zejména pro ty, kteří se chystají ke studiu nebo na práci do zahraničí.  Objednání dokumentů 

zajistila Mgr. Peštová, tisk provedla Ing. Bajcurová. 

2.4 Žáci měli i v tomto školním roce možnost využívat volný provoz v učebně 301 pro tré-

nink ZAV. K porušování řádu učebny dochází jen výjimečně (přezouvání). Z hlediska 

technického a z hlediska bezpečnosti nebyly žádné závady. 

2.5 V prosinci 2015 a lednu 2016 se vyučující PK (Vesecká, Štaifová, Matějková, Peštová) 

účastnily Dnu otevřených dveří pro budoucí uchazeče. 

3 Další vzdělávání členů sekce 

3.1 Ing. Bajcurová – konference „Komunikační dovednosti“, 6 hodin, Jana Olchavová 

(OSVČ), termín konání Praha 7. ledna 2016. 

Další členky PK grafické se žádného školení nezúčastnily. K nabídce vzdělávacích programů 

KCV a JŠ, Plzeň, je třeba stejně jako vloni namítnout, že je sice rozmanitá, ovšem pro naše 

potřeby někdy málo aktuální. Zcela chybí nabídka metodicky a didakticky zaměřených kurzů. 

Nabídka je připravována s časovým předstihem, proto termíny uskutečnění jsou uváděny velmi 

nepřesně. Přihlášení se pak – po oznámení přesného data – mnohdy nemohou zúčastnit pro jiné, 

dříve naplánované aktivity. 

Národní ústav pro vzdělávání, Praha, již nenabízí žádné odborné kurzy. 

4 Účast studentů v soutěžích, péče o talentované studenty 

4.1 Zorganizovali jsme již 19. ročník městské soutěže v psaní na PC. Naši studenti opět 

obsadili přední místa: dle přílohy. Na ceny pro výherce (jen z řad žáků naší školy) přispěl 

SPOA. Výsledky byly publikovány na internetových stránkách školy. 

4.2 Pořádali jsme krajské kolo Mistrovství ČR v grafických disciplínách (21. a 22. března 

2016). Konkurence je silná, přesto jsme obhájili umístění mezi nejlepšími. Nejlepší písař 

školy, žák 4. A Huy Ho Ba, se ale odmítl zúčastnit (kvůli přípravě na maturitu). Získali jsme 

tedy až 3. místo – Karolína Škubalová, 3. C. Plzeňský deník uveřejnil reportáž o soutěži dne 

24. března t. r., fotogalerii lze nalézt na stránkách Plzeňského deníku – dostupné z: 

http://plzensky.denik.cz/galerie/soutez-v-psani-na-klavesnicifsdfwsefw.html?mm=5971013 

4.3 Probíhal 29. ročník školní Ligy v psaní na klávesnici. Zapojilo se 161 žáků (vloni 162 ž.). 

Soutěž vedla Ing. Matějková. Vyhodnocení se konalo v květnu t. r.  

4.4 Již podruhé jsme se zúčastnili soutěže Domažlický datel, což je soutěž ZAV pro 

2. ročníky. Konala se v říjnu 2015 na VOŠ, SZŠ a OA Domažlice, naše žáky doprovázela 

Ing. Matějková. V kombinaci jednotlivců jsme získali 1. místo, v kombinaci družstev jsme 

školou také na 1. místě (konkrétní výsledky v příloze). SPOA přispěl na odměny za 

reprezentaci. 

4.5 Po roční přestávce jsme uspořádali soutěž Talenti 1. ročníků“. Soutěž je geografickou 

alternativou obdobné akce v Jihlavě a Ostravě. Pro školy ze západu, severu Čech, příp. 

z Prahy jsou místa konání hůře dostupná, účast přináší vysoké náklady na dopravu 

http://plzensky.denik.cz/galerie/soutez-v-psani-na-klavesnicifsdfwsefw.html?mm=5971013
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a ubytování. Ve spolupráci s autory výukového programu ZAV manželi Zaviačičovými se 

tedy pokoušíme zavést novou tradici, která přispěje k motivaci talentovaných žáků 

z 1. ročníků, ke zviditelnění školy nad krajský rámec, k navázání kontaktů s kolegy 

z jiných škol. Pozvání přijali: OA Plzeň, Domažlice, Klatovy, SPŠE Plzeň, OA Karlovy 

Vary, OA Mar. Lázně a ISŠŽ Plzeň. Výsledky našich žáků jsou uvedeny v příloze. Soutěží 

se v kombinaci tří desetiminutových opisů s různou penalizací (10, 50, 100 za chybu), a to 

v jednotlivcích a ve školních družstvech.  

Umístění našich jednotlivců nebylo nijak dobré. Je však zajímavé, že obdobný výkon 

(22 037 celkových úhozů) ve výše uvedené soutěži Domažlický datel pro 2. ročníky by 

postačoval na celkové třetí místo. 

4.6 Jako každoročně bylo pravidelně hodnoceno a v učebně 301 zveřejňováno také pořadí 

postupu ve výuce ZAV v 1. a 2. ročníku. 

4.7 Byl vyhodnocen také nejpilnější uživatel programu ZAV v 1. ročnících. Soutěž je 

určena pro velmi talentované a usilovné žáky 1. roč., kteří výborně postupují 

v programované výuce ZAV. Jejich výkony nemohou být srovnatelné s žáky vyšších 

ročníků, proto mají vlastní soutěž. Kritériem hodnocení nejsou pouze výkony, ale 

z motivačních důvodů se hodnotí postup v programované výuce. Vítězem se stala 

Miroslava Dvořáková z 1. E, která napsala již 1888 cvičení.  

4.8 Trénink talentovaných žáků/soutěžících prováděly všechny vyučující v 1. a 2. ročnících.  

5 Aktivity v mezinárodních projektech 

V grafických předmětech jsme se v tomto školním roce aktivně nezapojili do žádné mezinárodní 

aktivity, protože takové projekty v našem oboru neexistují. Naše škola nevychovává rychlopísaře 

v psaní na klávesnici, proto naši žáci nemají dostatečnou výkonnost pro účast na mezinárodních 

soutěžích. 

6 Spolupráce s organizacemi mimo školu, akce pro obec a veřejnost 

6.1 Spolupráce se SPOA byla pro tento školní rok nadále obtížná. Z textu zápisu výboru 

SPOA z 8. 6. 2015 vyplývá, že „Po sestavení rozpočtu budou všichni žadatelé informování 

o přidělených částkách na konkrétní akce před zahájením školního roku.“ Bohužel předs. 

předm. komise grafické nebyla nikdy informována. Příspěvky na mimořádné výsledky 

žáků byly nadále jako v minulém roce jen v úrovni individuálních žádostí  

(e-mailem na adresu předsedkyně výboru SPOA pí Zemanové).  

Na poslední e-mail už pí Zemanová ani neodpověděla, ačkoli snad – podle účastníků 

poslední schůze výboru SPOA – byly žádosti komise PK schváleny. Poslední schůze 

výboru SPOA se konala 13. června 2016, dosud (19. 6. 2016) není zápis uveřejněn na 

webových stránkách SPOA. Zbývá však jen jeden týden, kdy lze bez potíží sezvat 

odměněné žáky a předat jim odměnu (zvolena forma peněžních poukázek). 
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Pro šk. r. 2015-16 předs. PK uplatnila tyto požadavky (jedná se o příspěvek na akce 

pořádané naší školou a pro naše žáky, v případě městské soutěže jde o akci, která není 

financována z jiných zdrojů, u soutěže Domažl. datel odměna především pokryje náklady 

na dopravu do Domažlic, kterou nebylo možno financovat z jiných zdrojů). 

 

Předsedkyně SPOA pí Zemanová v komunikaci i v zápisech ze schůzí výboru SPOA 

používá formulace „podle schválených pravidel“, „podle transparentních pravidel“. 

Nutno namítnout, že údajná pravidla nebyla nikdy a nikde zveřejněna, nelze je tedy 

hodnotit jako „transparentní“. Ostatně bohužel není transparentní ani rozpočet SPOA, který 

by dával alespoň základní informaci o příspěvcích na akce školy a předmětových komisí. 
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Na webových stránkách SPOA je dodnes (19. června 2016) uveřejněn rozpočet 

z minulého šk. roku 2014-15, rozpočet platný pro šk. r. 2015-16 chybí, stejně tak 

nebylo dosud aktualizováno složení výboru a rozšířeného výboru (údaje zřejmě z doby 

vzniku orgánů pod vedením pí Zemanové), obdobně je zveřejněn pouze návrh stanov 

spolku, ačkoli byly jistě už schváleny. Pravidla čerpání či schválené příspěvky na akce 

předmětových komisí nebyly nikdy zveřejněny, a to nejen na veřejném místě, ale ani 

formou osobní informace pro předsedkyni předmětové. komise PK. 

6.2 Městskou soutěž v psaní na klávesnici – viz bod 4.1 – organizujeme pro všechny školy 

s obdobným zaměřením v městě Plzni. Akce umožňuje porovnat vyučovací výsledky jed-

notlivých škol (naše škola jednoznačně patří k nejlepším) a poskytuje vyučujícím různých 

škol možnost setkávat se a vyměňovat si zkušenosti. Na organizaci se podílely kolegyně 

Peštová, Matějková Iva, Bajcurová a Vesecká. 

6.3 Při organizaci krajské soutěže v graf. disciplínách Mgr. Peštová pracovala v aplikaci 

pro dotační program „Excelence“. Program fungoval bez problémů, výhradou je pouze 

méně přívětivé uživatelské prostředí. 

6.4 Krajská soutěž v grafických disciplínách byla letos financována z fondu Podpory 

zájmové činnosti KÚ Plzeňského kraje. Administrativním opomenutím tato soutěž 

nebyla zařazena do akcí financovaných MŠMT. Krajský úřad nedostatek napravil a soutěži 

schválil podporu v plné dosavadní výši. 

6.5 Den otevřených dveří OA, Plzeň (prosinec 2015 a leden 2016, v obou termínech P + Mj) 

– zájemcům z řad uchazečů a rodičů byl prezentován program ZAV, návštěvníci si ho 

mohli vyzkoušet.  

6.6 Mgr. Peštová pracovala jako předsedkyně maturitní komise na Masarykově gymnáziu 

Plzeň., Mgr. Vesecká byla předs. maturitní komise na POA v Plzni. 

6.7 Mgr. Peštová provedla i v r. 2016 školení „Norma a úprava písemností“ pro pracovníky 

Magistrátu města Plzně (na objednávku Magistrátu každoročně zajišťuje vzdělávací 

agentura Orkam Plzeň s. r. o.). Přestože jde o komerční aktivitu, přednášející je vždy 

představena jako vyučující OA, Plzeň, a vzhledem k zájmu pořadatele o opakování je 

zřejmé, že kvalita školení zároveň propaguje úroveň školy. 

7 Různé – výhled pro šk. r. 2016/2017 

7.1 V souladu s možnostmi jednat s novým výborem SPOA o příspěvcích na akce předmětové 

komise grafické. 

7.2 Pokračovat v práci s talenty, využít zájmu talentovaných studentů, připravovat nové soutě-

žící, otevřít 30. ročník ligy „Všemi deseti“, zapojit se do soutěží ZAV. 

7.3 Uspořádat 20. ročník Městské soutěže v psaní na klávesnici. Vytvořit nácvikový text, který 

bude ostatním školám poskytnut.  

7.4 Pokračovat v tradici soutěže „Talenti 1. ročníků“. 

7.5 Hledat nové možnosti prezentace školy a talentovaných studentů – periodika jako Tip tý-

den, regionální televize, informační bulletin městského obvodu Plzeň 3 atd. 

7.6 Připravit praktickou maturitní zkoušku. 

7.7 Připravit žáky 4. ročníků na vykonání státní zkoušky. 

7.8 Zajistit pro další absolventy Europass – dodatek k osvědčení. 
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7.9 Průběžně sledovat legislativní změny a ihned je promítat ve výuce (především zákoník 

práce, zákon o obch. korporacích, nový občanský zákoník). 

Plzeň 19. června 2016 

Příloha 

Přehled akcí a výsledků 

 Mgr. Milada Peštová 

 vedoucí Pk grafické 
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VÝSLEDKOVÉ  LISTINY  AKCÍ  PK  GRAFICKÉ  

A UMÍSTĚNÍ V REPUBLIKOVÉM POŘADÍ UŽIVATELŮ ZAV 

Městská soutěž v psaní na klávesnici – kat. mladších ž. – 10. února 2016  

 

Městská soutěž  v psaní na klávesnici – kat. starších ž. – 10. února 2016 

Umístění Jméno Třída 

1. Huy Ho Ba 4. C 

4. Karolína Škubalová 3. C 

5. Petr Svoboda 4. C 

Krajská soutěž v psaní na klávesnici – 21.–22. března 2016 

Pořadí Disciplína Jméno Třída 

1. Opis Karolína Škubalová 3. C 

2. 
Korektura 

Petr Svoboda 4. C 

3. Michaela Konopíková 4. B 

3. Wordprocessing Martin Bušek 3. D 

29. ročník školní ligy „Všemi deseti“ (2015–16) 

 

Zdroj: Ing. Iva Matějková 
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Domažlický datel (soutěž ZAV pro 2. ročníky, 15. října 2015) 

Čísla představují dosažený počet čistých úhozů při penalizaci 10–50–100 úhozů za chybu 

 

Soutěž družstev 

Pořadí Škola 1. člen 2. člen 3. člen Celkem 

1. místo  

celkový počet úhozů 26 913 
OA Plzeň 

Pořadí určeno podle součtu úhozů za tři 

nejlepší reprezentanty školy.  
OA Domažlice měla sice nejlepší jednotlivou 

soutěžící, výsledky dalších dvou reprezentantů 

však nepřinesly dostatek potřebných úhozů. 

Talenti 1. ročníků ((soutěž ZAV pro 1. ročníky, 13. června 2016, obdoba soutěže Domažlický 

datel) 

Za OA, Plzeň se zúčastnili žáci: 

Anna Šauflová  – 1. A 10. místo v kombinaci jednotlivců, úhozů 7577 

Daniel Hřebík – 1. E 12. místo v kombinaci jednotlivců, úhozů 7274 

Rothová Irena – 1. B 14. místo v kombinaci jednotlivců, úhozů 7202 

Další reprezentanti jsou uvedeni ve výsledkové listině. 

Soutěž družstev 

 

Umístění jednotlivců nebylo nijak dobré. Je však zajímavé, že obdobný výkon (22 037 celkových 

úhozů) ve výše uvedené soutěži Domažlický datel pro 2. ročníky by postačoval na celkové třetí 

místo.  

Soutěž 1. ročníků podle postupu v programu ZAV (školní pořadí)  

 

Zdroj: https://admin.zav.cz/r1/3/23/ 
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Republikové pořadí jednotlivců – uživatelů ZAV – stav 19. června 2016 (vynikající umístění 

žáků 1. i 2. ročníku, v každém studijním ročníku cca 6 500 žáků).   
Zdroj: http://www.zav.cz/clanek/390-celkove-prubezne-vysledky.html 

 

 

Republikové pořadí tříd podle mediánu postupu ve výuce ZAV  – stav 19. června 2016 

(1. ročníky celkem cca 280 tříd, 2. ročníky celkem cca 250 tříd) 
Zdroj: http://www.zav.cz/clanek/390-celkove-prubezne-vysledky.html 

Z níže uvedené tabulky vyplývá zkušenost popsaná výše: Medián postupu svědčí o tom, že sice naprostá 

většina žáků 1. ročníků plní učivo dle plánu (ŠVP a tematický plán postupu), ale jen v míře nejnutnější – 

žáci splnili požadavek 1 200 cvičení, po nichž následuje právě nominační desetiminutovka s číslem 1 206. Jen 

třídy 1. E a 1. C se pohybují těsně na této hranici. Paradoxně tř. 1. A, ve které je nejvíc usilovných a talentovaných 

žáků, je až poslední. Jistě až v posledních dnech přede dnem klasifikace budou žáci 1. A ještě dohánět splnění 

limitu 1200 cvičení. ZÁROVEŇ ALE MEDIÁN SVĚDČÍ O TOM, ŽE ROZHODNUTÍ NESLEVOVAT 

V POŽADAVCÍCH NA ŽÁKY SE VYPLÁCÍ (zavedeno od šk. r. 2013/14, do té doby bylo pro klasifikaci 

tolerováno zpoždění o 100 cvičení). 

Podle republikového přehledu z loňského roku se ale první ročníky pohoršily (loni 24. místo). 
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Stejně tak u 2. ročníků má tabulka vypovídací hodnotu: Požadavek ke klasifikaci byl od loňského 

šk. r. zvýšen na 1 250 cvičení, u lycea jen na 1 230 cv. Nutnost věnovat zvýšené úsilí vedla 

k nárůstu v počtu tréninkových cvičení a všechny třídy se pohybují nad limitem, tř. 2. D a 2. E 

dokonce výrazně nad limitem. Naopak umístění tříd 2. B a 2. C koresponduje s celkovým přístupem 

k výuce – spokojenost s průměrnými výkony, neochota investovat úsilí. Celkově však lze s radostí 

kvitovat, že podle republikového přehledu z loňského roku si náš nejlepší druhý ročník polepšil 

o jedenáct míst. 

  

 

Umístění školy v republikovém pořadí – zhoršení pozice z loňského 40. místa na 43. místo  

(ze 126 škol, a to aniž bychom získávali body ze soutěží ZAV), z přehledu vyplývá, že lze 

očekávat dotaci (slevu Kč 1113) na školní instalaci pro další šk. rok. 
Zdroj: http://www.zav.cz/clanek/390-celkove-prubezne-vysledky.html 

 

 

Některé soutěže byly dotovány z prostředků SPOA, a to v celkové výši Kč 4 800. Žáci byli 

odměněni formou nákupních poukázek. 

Všechny akce PK grafické byly prezentovány na webových stránkách školy v rubrice „Novinky 

ze života školy“. 

Je škoda, že hodnocení činnosti PK se provádí přede dnem klasifikace, protože tak nelze 

postihnout analýzu vývoje výsledků vyučování, porovnávat prospěch tříd, sledovat vývoj 

prospěchu atd. 

Plzeň 2016-06-19 

 Mgr. Milada Peštová 

 vedoucí Pk grafické 


