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Mistrovství ČR žáků ve zpracování textů 2022 

Vážení a milí – kolegyně, kolegové, soutěžící, 

rok utekl jako voda a my stojíme znovu před výzvou uspořádání Mistrovství ČR žáků středních a základních 

škol. V loňském roce jsme krajskou soutěž i celostátní finále realizovali online, soutěžící psali z domova. 

Situace je nyní o poznání lepší, přesto stále nejistá. Proto jsme se rozhodli krajská kola uspořádat opět online 

a celostátní finále, pokud to bude jen trochu možné, s osobní účastí v Praze. 

Výbor Interinfo ČR, z. s., schválil pro letošní rok tyto disciplíny, které jsou jednoduše technicky, organizačně 

i v duchu fair play zvládnutelné: 

 Opis 10 minut v českém jazyce z obrazovky, penalizace 50 úhozů za neopravenou chybu 

 Opis 10 minut v anglickém jazyce z obrazovky, penalizace 25 úhozů za neopravenou chybu 

Český opis 10 minut je s využitím nativního podtrhávání chyb v prohlížeči (podobně jako ve Wordu). 

Krajské kolo 

 „Krajské“ nominační kolo se uskuteční 29. března 2022. Žáci absolvují ve škole podle jejích časových 

možností a pod dohledem vyučujících obě disciplíny v časovém rozmezí 7:00–15:00 h. 

Po uzavření výsledkové listiny s rozdělením na kategorii středních a základních škol postoupí nejlepší žáci 

do celostátního finále. Počty postupujících budou upřesněny po uzávěrce krajského kola a v souvislosti 

s kapacitou pořádající školy. Kritériem výběru pro postup bude čistý výkon v českém jazyce s rozlišením na 

věkové kategorie ZŠ a SŠ. 

Celostátní finále 

Finále proběhne 20.–21. dubna 2022. Budeme muset flexibilně reagovat na situaci, ať už s případným 

zhoršením situace s covidem, ale také na nemožnost ubytování, neboť drtivá většina kapacit je momentálně 

soustředěna na válečné uprchlíky z Ukrajiny. Předběžně máme ubytování rezervované, ale situace se může 

rychle měnit. 

Pokud se celostátní finále uskuteční s osobní účastí, proběhne kromě opisu také korektura textu a diktovací 

soutěže. Kromě nominovaných z krajského kola si jako pořadatel vyhrazujeme právo použít tzv. divokou 

kartu pro případného soutěžícího, který se připravuje na MS v Maastrichtu a z krajského kola se z nějakého 

důvodu nenominoval. 

Přihlášky do krajského kola 

Učitelé ze škol, které využívají výuku ZAV, provedou běžnou nominaci na tyto disciplíny soutěžícím žákům, 

jak jsou zvyklí z ostatních výukových, tréninkových i soutěžních sestav.  

Učitelé ze škol, které výuku ZAV nevyužívají, ale zúčastnili se této soutěže již loni, mají svůj login do 

učitelského portálu https://manag.zav.cz, použijí tento.  V případě zapomenutého loginu a hesla nás prosím 

kontaktujte mailem na adrese helena@zav.cz.  

Učitelé ze škol, kde nevyužívají výuku ZAV a loni se soutěže neúčastnili, prosíme, aby vyplnili tento online 

formulář. Po jeho vyplnění obdrží potvrzení a vzápětí další instrukce e-mailem na adresu, kterou uvedou ve 

formuláři.  
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Věkové kategorie a výkonnostní limity 

Soutěž je vypsána samostatně pro středoškolskou mládež, tj. 1.–4. ročníky středních škol a odpovídající 

ročníky víceletých gymnázií. Vlastní samostatnou kategorii se stejnými disciplínami i podmínkami 

vypisujeme pro žáky základních škol a žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 

Počet účastníků za školu na krajské kolo není nijak limitovaný. Výkonnostní limit pro český opis je 250 čistých 

úhozů za minutu pro žáky SŠ, 150 čistých úhozů pro žáky ZŠ. Český opis 10 minut s penalizací 50 úhozů za 

neopravenou chybu bude nominačním kritériem pro postup do finále. 

Technické a softwarové vybavení 

Soutěž probíhá ve škole pod dozorem vyučujícího. Soutěžící musí mít k dispozici počítač a internetové 

připojení, prohlížeč Google Chrome nebo nový Microsoft Edge. Papírových předloh nebude třeba, všechny 

opisy proběhnou z obrazovky. Selže-li soutěžícímu technika nebo internetové připojení, nemá nárok na 

opakování soutěže. 

Poplatky, diplomy a medaile 

Krajské kolo v souvislosti se stále nestandardním průběhem ponecháváme bez účastnických poplatků. 

Vzhledem k nejistotě celostátního finále z výše uvedených příčin vyčkáme se specifikací podmínek po 

uskutečnění krajského kola. Bude-li to jen trochu možné, celostátní finále se uskuteční s osobní účastí na 

OA Hovorčovická v Praze ve dnech 20.–21. dubna 2022. 

První tři soutěžící v každé disciplíně obdrží diplomy a medaile, všichni úspěšní soutěžící elektronický 

účastnický list. 

Partneři soutěže 

Asociace OA a NPI ČR. 

Těšíme se na hojnou účast i možnost alespoň omezeně změřit síly ve zpracování textů. Vaše případné dotazy 

a připomínky rádi zodpovíme na adrese helena@zav.cz. V urgentním případě je možný telefonický kontakt 

603 302 128. 
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