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PLÁN ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE 

písemná a elektronická komunikace 
ve školním roce 2015/2016 

Členové komise: Mgr. Milada Peštová, Ing. Hana Bajcurová, Ing. Iva Matějková,  

  Mgr. Radka Štaifová, Mgr. Irena Vesecká, Ing. Petra Hrachovinová  

  (mateřská dovolená) 

Rozdělení úvazků: 

1. A P / Mj 2. A Št / Vá 3. A Mj / Mj 4. A P / Št 

1. B Vá / P 2. B P / Vá 3. B Vá / Vá 4. B P / Vá 

1. C P / Vá 2. C P / Mj 3. C Bj / Vá 4. C Bj / Bj 

1. D P / Št 2. D Št / Bj 3. D Št / Št 4. D P / Št 

1. E P / Mj 2. E Mj / Bj 3. E P / P 4. E Št / Vá 

1. Úkoly vyučovací a metodické 

a) Plán učiva pro všechny ročníky OA a EL se řídí Školním vzdělávacím programem, 

který obsahuje rozpis učiva PK včetně hodinových dotací a časového rozvrhu učiva. 

b) Připravit učebny pro zahájení výuky, zasedací pořádky, inventární seznamy, vyvěsit 

řád učebny. 

Termín: 2015-09-05 Odpovídá: správci uč. P, Mj 

c) Zajistit instalaci výukového programu ZAV IV. generace (výuka on-line), proškolit 

vyučující v případných novinkách v obsluze výuky a její administrace. Vysvětlit 

způsob domácí přípravy a provádět administraci školní i domácí výuky. 

 Odpovídá: P 

d) Poučit žáky o využití domácí on-line verze ZAV, o způsobu jejího získání a ovládání.  

 Odpovídá: P + vyuč. 1. roč. 

e) Zapojit studenty 1. a 2. ročníků do internetové soutěže INTERINFO. 

 Odpovídá:vyuč. 1. a 2. ročníků 

f) Využívat zkušenosti s výukou podle ZAV, zopakovat si a sjednotit metodické 

postupy, klasifikaci, tréninkové možnosti. Nadále využívat možností v síťové 

instalaci pro práci s talentovanými žáky (soutěže Interinfo, písmenkové hry). 

 Odpovídá: všichni 

g) Předcházet neprospěchu v PK, podněcovat úsilí žáků, odměňovat nadstandardní 

výkony žáků.  Uplatňovat výkonnostní kritéria pro všechny ročníky, připomenout 
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požadovaný počet známek. Veškeré požadavky jsou publikovány jednak ve všech 

učebnách PK, jednak na webu školy. 

 Odpovídá: P + všichni 

h) Ve spolupráci s vedením školy se podílet na přípravě organizace a obsahu opravných 

a komisionálních zkoušek z PK. 

  Odpovídá: P 

i) Ve všech ročnících implementovat nové zákonné normy a novou technickou normu: 

- zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinný od r. 2014 

- zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, účinný od r. 2014 

- ČSN 01 6910 (2014) Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory 

- zák. č. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

  Odpovídá: všichni 

j) Ve výuce 2., 3. a 4. ročníků využívat internetu. 

 Odpovídá: všichni 

k) Ve výuce 2., 3. a 4. ročníků využívat dle možností didaktického materiálu 

z webových stránek NÚV Praha a periodika „Rozhledy“. 

 Odpovídá: všichni 

l) Sjednocovat požadavky na žáky a klasifikaci, zvláště v paralelních třídách. 

 Odpovídá: všichni 

m) Využívat evidenci známek v internetovém prostředí iŠkola. Známky zapisovat 

pravidelně (podle pokynů vedení školy). 

Volba kategorií: 

- DOMÁCÍ CVIČENÍ 

- PRAKTICKÉ CVIČENÍ = školní písemnosti, tabulky, korektura 

- TEST = kontrolní zkoušky např. z normy  

- ZAV = měsíční zkoušky na přesnost, 5minutové a 10minutové opisy z výuky 

i domácí práce, cvičné opisy (vč. ligových) 

- ČTRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE = všechny předepsané písemky ve všech 

ročnících (ZAV nebo písemnosti) 

 Odpovídá: všichni 

n) Využívat ve výuce digitální učební materiály (DUM) z projektu Peníze EU 

středním školám, aktualizované podle předpisů v bodu 1. h) 

registrační č. projektu:  CZ.1.07/1.5.00/34.0895,  

šablona klíčové aktivity:  III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, 

název a číslo materiálů:  VY_32_INOVACE_121–180. 
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Tematické okruhy:  

- Grafická úprava písemností a ČSN 01 6910, VY_32_INOVACE_101–120, 

(obsahově odpovídá ŠVP pro 2. ročník), zpracovala Hrachovinová - 

NEAKTUALIZOVÁNO (dle ČSN 01 6910:2014) , NEPOUŽÍVAT 

- Alternativní a doplňkové materiály, VY_32_INOVACE_121–140 (obsahově 

odpovídá učivu dle ŠVP pro 2., 3. a 4. ročník), zpracovala Peštová, 

AKTUALIZOVÁNO dle NOZ a ZOK 

- Uzavírání a plnění kupních smluv, VY_32_INOVACE_141–160 (obsahově 

odpovídá ŠVP pro 3. ročník), zpracovala Peštová, AKTUALIZOVÁNO dle 

NOZ a ZOK 

- Písemnosti managementu a právní písemnosti, VY_32_INOVACE_161–180 

(obsahově odpovídá ŠVP pro 4. ročník), zpracovala Peštová, 

AKTUALIZOVÁNO dle NOZ a ZOK 

Termín: průběžně Odpovídá: všichni (dobrovolně 

   dle uvážení vyuč.) 

o) Pro výuku ve 2. ročníku možno používat novou učebnici: 

PEŠTOVÁ, M., ŠTIKOVÁ, S. Přehledný průvodce úpravou textu podle 

ČSN 01 6910:2014. Kultura dokumentů v administrativní i studentské praxi. Plzeň: 

Korespondent 2015. Žákům školy bude nabídnuta možnost nákupu přímo 

u autorky, tedy levněji než v knihkupectví. Učebnice je na trhu jediným 

materiálem, který umožňuje výuku podle nové normy z r. 2014. Kromě grafických 

témat navíc podává návod na úpravu rozsáhlých dokumentů (bakalářské a diplomové 

práce, firemní zprávy apod.), včetně pravidel pro správné citace a včetně technických 

návodů pro generování obsahu, rejstříku či seznamů tabulek a obrázků. Učebnice 

svým obsahem přesahuje minimální rámec učiva a může být dobrým pomocníkem 

pro budoucí studium na vysokých školách. Samozřejmostí je metodické a didaktické 

pojetí učebního textu.  

p) Dosavadní používané učebnice pro 3. a 4. ročník jsou obsahově zastaralé, proto 

žákům nebude doporučeno jejich zakoupení. Výuku i domácí přípravu lze plně 

nahradit jinými prostředky – materiály DUM v elektronické podobě, starší maturitní 

zadání, archiv úkolů ke státním zkouškám, vlastní materiály vyučujících, odborné 

časopisy Rozhledy a Enter. 

q) Ve spolupráci s kolegou Čadkem spravovat webové stránky předmětové komise, dbát 

na jejich aktuálnost, na úplnost informačních materiálů pro žáky, prezentovat 

výsledky vyučovacího procesu a soutěžních akcí. 

 Odpovídá: P, Št 

r) Zabezpečit obsah a konání praktické odborné maturitní zkoušky, a to v oboru 

obchodní akademie i ekonomické lyceum. Návrhy témat zpracuje Peštová, členky 

předmět. komise doplní obsah takto: zpráva z PC  Mj, Příkaz , směrnice …– Vá, 

Osobní dopis – Št, Zápis z porady (SVJ) – Bj. 

Termín: leden – květen 2016 Odpovídá: všichni 
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s) Ve 4. ročníku již od počátku školního roku zaměřovat výuku k přípravě na státní 

zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici – bude-li její konání obnoveno. Cíleně 

připravovat zájemce, vyžadovat tzv. bezpečnou rychlost a přesnost (nad 210 č. úh. za 

min/do 0,50 % chyb), využívat pro přípravu starších zadání SZ. Dbát na tradiční 

vysokou úspěšnost našich žáků, tj. zachovávat dobrou pověst školy. 

Termín: září 2015 – leden 2016 Odpovídá: vyuč. 4. ročníků 

t) Zorganizovat státní zkoušky pro 4. ročníky – pokud budou kompetentními institucemi 

obnoveny (NÚV Praha, MŠMT ČR). 

Termín:dle situace, nejlépe v lednu 2016 Odpovídá: P 

u) Zajistit objednání a vydávání tzv. Europassu – dodatku k maturitnímu vysvědčení pro 

maturanty. Sledovat webové stránky NÚOV Praha, centrum Europass. 

 Odpovídá: P, Bj 

2. Vzdělávání vyučujících 

a) Školení dle aktuální nabídky a finančních možností školy. 

b) Sledování odborné literatury, vč. související právní literatury (zákoník práce a jeho 

případné novely, občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, nová  

ČSN 01 6910, účetní a daňové předpisy). 

3. Úkoly mimovyučovací (podrobně v Příloze č. 2) 

a) Správa strojoven (301 – Mj, 305 – P) 

b) Propagace školy, především účast na Dni otevřených dveří (P, Mj, Št, Vá, Bj) 

c) Zorganizovat regionální kolo Mistrovství ČR v grafických disciplínách – žádost 

o příspěvek od SPOA.  Aktivně hledat sponzory pro odměny soutěžícím. 

d) Připravit do regionální soutěže žáky nejen pro psaní na klávesnici, ale i pro disciplínu 

Korektura. 

e) Ve spolupráci se vyuč. IT – Mgr. Čadek, Mgr. Vyletová – obsadit disciplínu 

Wordprocessing. 

f) 29. ročník ligy „Všemi deseti“ (Mj) – žádost o příspěvek od SPOA. 

g) Organizace 19. ročníku městské soutěže v psaní na klávesnici (všichni) – žádost 

o příspěvek od SPOA. 

h) Uspořádat školní soutěž v postupu ZAV pro 1. ročníky – žádost o příspěvek od 

SPOA. 

i) Uspořádat 2. ročník soutěže Talenti 1. ročníků – obdoba soutěže Jihlava a Ostrava 

pro širší region západních, jižních a severních Čech, soutěž v programu ZAV za 

účasti manželů Zaviačičových. Soutěž přispívá ke zviditelnění školy v celé republice. 
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O konání a výsledcích informuje Škola ZAV na svých internetových stránkách 

a v administraci programu ZAV.  

j) Trénink talentovaných žáků a soutěžících (všichni). 

k) Zajišťovat publicitu vyučovacích výsledků a soutěží na školním webu, v regionálním 

tisku, v Českém rozhlasu Plzeň (všichni). 

l) Vedení sbírek (Vá) 

m) Organizace státních zkoušek (P) 

n) Vedení odborné knihovny (Mj) 

o) Distribuce Rozhledů pro vyučující (Vá) 

p) Nákup učebních pomůcek a investice (P) 

4. Termíny schůzek sekce grafické 

 Srpen 2015, leden, a červen 2016, mimořádně podle potřeby. 

V Plzni dne 27. srpna 2015 

 Mgr. Milada Peštová 

 vedoucí předmětové komise 
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Příloha č. 1  

k plánu práce PK písemné a elektronické komunikace 

Požadavky na nové učební pomůcky: 

Ihned Předpokl. cena Kč 

 školní instalace ZAV 11 000,00 

 7 ks nová učebnice:  

PEŠTOVÁ, M., ŠTIKOVÁ, S. Přehledný průvodce úpravou 

textu podle ČSN 01 6910:2014. Kultura dokumentů 

v administrativní i studentské praxi. Plzeň: Korespondent 2015. 

Cena 230 Kč/ks 1 630,00 

  

Výhledově Předpokl. cena Kč 

   

  

  

 

V Plzni dne 27. srpna 2015 

 Mgr. Milada Peštová 

 vedoucí předmětové komise 
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Příloha č. 2  

k plánu práce PK písemné a elektronické komunikace 

Plán exkurzí: 

neplánujeme 

V Plzni dne 27. srpna 2015 

 Mgr. Milada Peštová 

 vedoucí předmětové komise 
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Příloha č. 3  

k plánu práce PK písemné a elektronické komunikace 

Mimovyučovací úkoly členů PK: 

Mgr. Peštová 

 vedoucí sekce grafické 

 trénink talentovaných žáků na grafické 

soutěže (korektura) 

 organizace státních zkoušek 

 organizace městské soutěže v psaní na 

PC 

 organizace regionálního kola MR 

v grafických disciplínách 

 organizace soutěže Talenti 1. roč.  

 správa učebny 305 

 zajišťování domácí instalace ZAV pro 

ž. 1. a 2. ročníků, nominace žáků do  

on-line výuky, administrace školní 

a domácí výuky 

 administrativa k prokazování 

kvalifikace – Europass 

 třídnictví v 3. E 

Ing. Bajcurová 

 správa systému Bakalář 

 administrativa k prokazování 

kvalifikace – Europass  

 organizace grafických soutěží 

 třídnictví 4. C 

 správa kabinetu 308 

Mgr. Vesecká 

 distribuce Rozhledů 

 organizace soutěží 

 sbírky PK 

 správce učebny 206 

 zajišťování exkurzí v německém jazyku 

 soutěž v německé konverzaci 

Ing. Matějková Iva 

 organizace grafických soutěží  

 liga „Všemi deseti“ 

 vedení odborné knihovny 

 vedení soutěže SOČ z ekonomiky 

 třídnictví ve třídě 3. A 

 Správce učebny 301 a kabinetu 101 

 exkurze ČNB (Ek)  

Mgr. Štaifová 

 publicita graf. soutěží v tisku apod. 

 organizace grafických soutěží 

 olympiáda v ČJ 

 recitační soutěž v ČJ 

 soutěž v „rétorice“ – ČJ  

 výchovný poradce 

 

V Plzni dne 27. srpna 2015 

 Mgr. Milada Peštová 

 vedoucí předmětové komise 
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Příloha č. 4  

k plánu práce PK písemné a elektronické komunikace 

Přehled soutěží: 

Soutěže pořádané školou 

 Městská soutěž v psaní na PC. Prestižní měření sil žáků naší školy a ostatních 

ekonomicky zaměřených škol ve městě, zvláště soukromých; naši studenti pravidelně 

obsazují první místa. Soutěž je prezentována v Plzeňském deníku nebo v Českém 

rozhlasu, regionální studio Plzeň, a přispívá ke zviditelňování školy na veřejnosti. 

 Regionální kolo Mistrovství ČR v grafických disciplínách (psaní na klávesnici, 

korektura, wordprocessing). Soutěž pořádána z pověření Krajského úřadu Plzeňského 

kraje. 

 Školní liga „Všemi deseti“. Na škole je zapojeno na 200 studentů ze všech ročníků. 

Liga motivuje i studenty, kteří nemají výkony pro vyšší (regionální) soutěže, 

k dosahování úspěchů v psaní na PC, a tím k většímu zájmu o studovaný obor. Liga je 

zároveň „líhní“ talentů pro účast na vyšších soutěžích. 

 Soutěž 1. ročníků. 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. 

 Talenti 1. ročníků. Soutěž je obdobou stejné akce v Jihlavě a Ostravě pro širší region 

západních, jižních a severních Čech, soutěž v programu ZAV za účasti manželů 

Zaviačičových. Soutěž přispívá ke zviditelnění školy v celé republice. O konání 

a výsledcích informuje Škola ZAV na svých internetových stránkách a v administraci 

programu ZAV. 

Účast v soutěžích pořádaných jinými subjekty 

 Soutěž v republikovém seznamu psaní podle ZAV (republiková soutěž mezinárodního 

sdružení INTERINFO). Jména nejlepších žáků jsou zveřejňována v celostátním 

přehledu uživatelů ZAV (z celkem cca 20 000 uživatelů v republice) a naši žáci 

obsazují přední místa v celostátním seznamu. Účast v soutěži utváří renomé školy na 

celostátní úrovni. 

 Domažlický datel – soutěž pro 2. ročníky, obdoba výše uvedené soutěže „Talenti 

1. ročníků“. 

V Plzni dne 27. srpna 2015 

 Mgr. Milada Peštová 

 vedoucí předmětové komise 

  



 Obchodní akademie, Plzeň, 
 nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň 
 

 

 

 

  

Příloha č. 5  

k plánu práce PK písemné a elektronické komunikace 

Přehled učebnic pro výuku Pk: 

1. ročník 

Obor OA a EL – bez učebních textů.  Dle vlastních možností si žáci zakoupí domácí instalaci 

ZAV. Distribuce se provádí stažením z internetu, platba je hotovostní ve škole (u vedoucí PK 

grafické). Tento způsob placení zlevňuje žákům školy domácí instalaci o 50 % proti ceně pro 

veřejnost. 

2. ročník 

Žáci si zakoupí novou učebnici, která odpovídá vydání ČSN 01 6910:2014: PEŠTOVÁ, 

M., ŠTIKOVÁ, S. Přehledný průvodce úpravou textu podle ČSN 01 6910:2014. Kultura 

dokumentů v administrativní i studentské praxi. Plzeň: Korespondent 2015. 

Nákup je možný v knihkupectví Moudrá sova, nebo ve škole přímo u vedoucí PK grafické 

(v tom případě bude účtována jen nakladatelská cena bez přirážky knihkupce). 

3. a 4. ročník 

Dosavadní používané učebnice pro 3. a 4. ročník (Štiková, S., Písemná a elektronická komu-

nikace 1–3, poslední vydání z r. 2007) jsou obsahově zastaralé, především neodpovídají aktu-

álním právním předpisům – NOZ 2014, zák. o obch. korporacích, nové ČSN 01 6910, proto 

žákům nebude doporučeno jejich zakoupení. Výuku i domácí přípravu lze plně nahradit ji-

nými prostředky: digitální učební materiály z projektu EU peníze středním školám 

v elektronické podobě [viz bod 1. písm. n) plánu práce předmětové komise], starší maturitní 

zadání, archiv úkolů ke státním zkouškám, vlastní materiály vyučujících, odborné časopisy 

Rozhledy a Enter. 

V Plzni dne 27. srpna 2015 

 Mgr. Milada Peštová 

 vedoucí předmětové komise 
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Do odborné učebny mají žáci přístup na začátku hodiny. Po skončení výuky odchází jako po-

slední vyučující. Při dvouhodinové výuce mohou žáci zůstat v učebně jen za podmínky, že 

budou respektovat bezpečnostní a hygienické předpisy. 

Počítače se zapínají v první vyučovací hodině, vypínají se po poslední hodině dle rozvrhu. 

Povinnosti žáků během vyučovací hodiny, příp. o přestávce: 

 obsadit jen své místo podle zasedacího pořádku 

 používat jen procesory a aplikace dostupné pod příslušným uživatelem, účet ZAV 

nepoužívat k jiným účelům než k výuce ZAV 

 nezasahovat do programů a souborů ostatních spolužáků 

 udržovat své pracoviště v čistotě, neničit zařízení, neodkládat na stolky tašky 

a oblečení, nesahat prsty na plochu obrazovky, v učebně nesvačit, nemanipulovat se 

žaluziemi 

 veškeré závady na počítačích či nábytku hlásit vyučující, a to na začátku hodiny 

 respektovat umístění PC klávesnic, jejich přenášení není možné 

 na konci hodiny uklidit pracoviště (smazat tabuli, zavřít okna, zhasnout světla) 

 nezasahovat do elektrických rozvodů, nemanipulovat s centrálním vypínačem, 

neobnažovat elektrické části počítačů 

Vyučující odpovídá za: 

 seznámení žáků s bezpečnou manipulací s počítači, s postupem zapínání/vypínání PC 

a otevírání programů  

 pořádek v učebně během hodiny, příp. o přestávce 

 zapisování závad do složky se zasedacím pořádkem 

 doplňování zasedacích pořádků 

 pořádek v učebně po ukončení hodiny 

 vypnutí síťového rozvodu (HUP) a všech PC po poslední vyuč.hodině (monitory se 

nevypínají) 

 uzamčení učebny na konci hodiny 

Povinnosti správců učeben: 

 na začátku roku připravit provoz učebny, zkontrolovat stav zařízení, připravit zasedací 

pořádky 

 sledovat soustavně stav odborné učebny (bezpečnost, čistotu) 

 dbát o estetický vzhled učebny 

 na závažné nedostatky upozornit vedoucí předm. komise nebo vedení školy 

Zásady bezpečnosti práce a šetření majetku: 

 na začátku roku vyučující seznámí žáky s bezpečnou manipulací s počítači 

 žáci nezasahují do elektrických částí PC a rozvodů, nemanipulují s centrálním vypínačem, 

nemanipulují s žaluziemi, na zjištěné závady ihned upozorní vyučující 

 v učebně není dovoleno svačit 

 neodkládat na počítače a stolky tašky ani oblečení, nevozit se na kolečkových židlích 

Platí od šk. r. 2014-15 do odvolání Mgr. Milada Peštová v. r. 

 správce učebny 
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Do odborné učebny mají žáci přístup na začátku hodiny. Po skončení výuky odchází jako 

poslední vyučující. Při dvouhodinové výuce mohou žáci zůstat v učebně jen za podmínky, že 

budou respektovat bezpečnostní a hygienické předpisy. 

Počítače se zapínají v první vyučovací hodině, vypínají se po poslední hodině dle rozvrhu. 

Povinnosti žáků během vyučovací hodiny, příp. o přestávce: 

 obsadit jen své místo podle zasedacího pořádku 

 používat jen procesory a aplikace dostupné pod příslušným uživatelem, účet ZAV 

nepoužívat k jiným účelům než k výuce ZAV 

 nezasahovat do programů a souborů ostatních spolužáků 

 nemanipulovat s klimatizací, její obsluha je vyhrazena jen vyučujícím 

 udržovat své pracoviště v čistotě, neničit zařízení, neodkládat na stolky či počítače 

tašky a oblečení, nesahat na plochu LCD monitorů, v učebně nesvačit, nemanipulovat 

se žaluziemi 

 veškeré závady na PC či nábytku hlásit vyučující, a to na začátku hodiny 

 respektovat umístění klávesnic, jejich přenášení není možné 

 na konci hodiny uklidit pracoviště, zavřít okna, zhasnout světla 

 nezasahovat do elektrických rozvodů, zásuvek, neobnažovat elektrické části počítačů 

Vyučující odpovídá za: 

 seznámení žáků s bezpečnou manipulací s počítači, s postupem zapínání/vypínání PC 

a otevírání programů  

 pořádek v učebně během hodiny 

 zapisování závad do složky se zasedacím pořádkem 

 doplňování zasedacích pořádků 

 pořádek v učebně po ukončení hodiny 

 vypnutí klimatizace,síťového rozvodu (HUP) a všech PC po poslední vyuč.hodině 

(monitory se nevypínají) 

 uzamčení učebny na konci hodiny 

Povinnosti správce učebny: 

 na začátku roku připravit provoz učebny, zkontrolovat stav zařízení, připravit plánky 

rozmístění PC, inventární označení PC, zasedací pořádky 

 sledovat soustavně stav odborné učebny (bezpečnost, vybavení tonerem v tiskárně, čistotu) 

 ve spolupráci se správcem sbírek VYT zajišťovat opravy počítačů 

 dbát o estetický vzhled učebny 

 na závažné nedostatky upozornit vedoucí předm. komise nebo vedení školy 

Zásady bezpečnosti práce a šetření majetku: 

 na začátku roku vyučující seznámí žáky s bezpečnou manipulací s počítači 

 žáci nezasahují do elektrických částí PC a rozvodů, nemanipulují s centrálním vypínačem, 

nemanipulují s žaluziemi, na zjištěné závady ihned upozorní vyučující 

 v učebně není dovoleno svačit 

 neodkládat na počítače a stolky tašky ani oblečení, nevozit se na  kolečkových židlích 

Platí od šk. r. 2014-15 do odvolání Ing. Iva Matějková v. r. 

 správce učebny 


