
Kontakt: Mgr. Milada Peštová pestova@oaplzen.cz www.oaplzen.cz 

  tel. 377 227 805 

 

 

 které se koná v úterý 31. března 2020
na Obchodní akademii, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 

Program:  1. Prezence, předání klávesnic a PC 07.30–08.15 h 

 2. Rozepisování 08.00–08.45 h 

 3. Pracovní schůzka pořadatelů a pg. doprovodů, 
   zvolení soutěžních komisí 08.00–08.45 h 

 4. Slavnostní zahájení – sborovna (č. 108) 08.45–09.00 h 

 5. Soutěž, vyhodnocení 09.00–13.30 h 

 6. Vyhlášení výsledků (orientační čas, prosíme o přítomnost 
   soutěžících již od 13:00 h) 13.30 h 

Wordprocessing se koná v pondělí 30. března 2020 od 9.00 hodin. 

Počty soutěžících:  Každá škola nominuje max. tři účastníky do každé disciplíny. Jeden žák  

 se může účastnit všech disciplín. 

 Pro opis je korektní používat hmatovou metodu. 

Přihlášky:  PŘIHLAŠOVÁNÍ – DO 20. BŘEZNA 2020 – letos opět výhradně 
prostřednictvím přiloženého formuláře v MS Word, který zasílejte 
na adresu pestova@oaplzen.cz  

  V případě potíží zašlete přihlášku jako e-mail, v němž příslušná data 
napíšete přímo do těla zprávy. 

 Přihláška je ke stažení také na www.oaplzen.cz. 
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  DŮLEŽITÉ  

a) Spolu s pozvánkou zasíláme Souhlas dle GDPR pro MR_Kraje (zpracoval NÚV Praha). 
Dokument prosím přineste podepsaný a  předejte ho před zahájením soutěže. 
U nezletilých žáků je nutný podpis zákonného zástupce, proto v případě, že by podpis 
chyběl, nebude možné žáka k soutěži připustit. Dokument je také ke stažení na 

www.oaplzen.cz. Dle právního stanoviska KÚ Plz. kraje jsou: „Údaje v rozsahu „jméno, 
příjmení, rok narození, škola“ u subjektů údajů „účastník soutěže“ je zpracováván (zveřejněn) 
ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení), kdy příjemcem údajů je veřejnost 
(dochází ke zveřejnění na webu)“ [formulace převzata z materiálu KÚ]. 

b) Proplácení cestovních nákladů – Uvádíme formulaci dle OŠMS KÚ Plz. kraje:   

Žákům nebude propláceno jízdné hotově na soutěži. Náhradu jízdného žáků a osob 
vykonávajících dozor nad žáky bude Středisko služeb školám Plzeň proplácet na základě 
souhrnného přefakturování nákladů vysílající školou po skončení všech soutěží. Více 
informací naleznete v Instrukcích OŠMS č. 22/2019 ze dne 12. 12. 2019 a na webu 
Plzeňského kraje: http://www.plzensky-kraj.cz/souteze. 

c) Výzvu na poskytnutí dotace z rozvojového programu EXCELENCE středních škol 2020 MŠMT 
schválilo a mělo by být tedy možné čerpat finanční odměnu za vítězná umístění soutěžících. 
Pracovníkům MŠMT se ale dosud nepodařilo zprovoznit portál programu. 

Termín nominace:  Přihlášky do všech disciplín zašlete prosím do 20. března 2020.  

Přihlášení soutěžících prosím nenechávejte na poslední chvíli.  

Hardwarové a softwarové vybavení pořadatele:  Win7, RAM 2 GB, připojení klávesnic PS2, 

port USB 2, Word 2010, Excel 2010, monitory 22. 

Klávesnice: 

  

Logitech Y-SU51 Genius KB-128 

Účastníci, kteří chtějí pracovat v jiném operačním systému nebo editoru, si donesou vlastní počítač. Stejná 

podmínka platí pro účastníky, kteří používají při opisu nebo WP makra. Soutěžící ve WP pak poskytnou svůj 
PC soutěžní komisi pro vyhodnocení práce.  

Soutěžící si může donést vlastní klávesnici, případně i vlastní PC a je povinen si sám zajistit případnou 

redukci pro připojení klávesnice. Prosíme účastníky, aby sami nepřipojovali ani klávesnici ani jiná přídavná 
zařízení. Instalaci zajistí vyučující OA, Plzeň. Za funkčnost vlastního zařízení zodpovídá soutěžící – ověří 

si při rozepisování. 
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Soutěžní řád 

Právo na účast mají všechny střední školy. Víceletá gymnázia mohou nominovat jen soutěžící z ročníků 
odpovídajících alespoň prvnímu ročníku SŠ (kvinta). 

 Soutěžní řád a vyhláška MŠMT č. 55 ke stažení na webových stránkách KÚ Plz. kraje, OA Plzeň 

a NÚV Praha (web zatím stále pod hlavičkou „NÚV” = http://www.nuv.cz/p/statni-tesnopisny-
ustav/mistrovstvi-ceske-republiky-v-grafickych-predmetech). 

 Vyhodnocování soutěžních opisů pomocí ZAV_JURY; práce z korektury se opravují v ZAV_JURY, ručně 

nebo pomocí funkce porovnání dokumentů; wordprocessing opravují ručně učitelé IT. 

 Nemůže-li se soutěžící zúčastnit (nemoc), může vysílající škola požádat NÚV o jeho nominaci na 
Mistrovství republiky i bez účasti v krajském kole. Musí písemně doložit jeho mimořádné výkony. 

 Opis – řez a velikost písma libovolné. Soutěžícím ale bude doporučeno nastavení tak, aby opis ko-
respondoval s předlohou. Při psaní se nepoužívá Enter, nevynechávají se řádky mezi odstavci. Penali-

zace činí 50 úhozů za chybu, v jednom slově se počítá jedna chyba.  

 Korektura – podmínkou pro zařazení do výsledkové listiny je provést alespoň 40 korektur 

z 250 vyznačených.  

 Wordprocessing – koná se o jeden den dříve, tj. v pondělí 30. března 2020 od 9.00 hodin; obě 
části navazují bez přestávky. 

 V případě technických potíží soutěžící zvedne ruku, neruší ostatní a vyčká ukončení soutěže. Soutěžní 
komise pak rozhodne o příčině a o možnosti soutěž opakovat. 

Těšíme se na Vaši účast. 

Plzeň 5. února 2020 

Mgr. Milada Peštová v. r. 
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