MISTROVSTVÍ ČR ŽÁKŮ
VE ZPRACOVÁNÍ TEXTŮ 2022

Propozice k celostátnímu finále
Finále se uskuteční ve dnech 20.–21. dubna 2022 v Praze, v OA Hovorčovická,
U Vinohradského hřbitova 2471, 130 00 Praha – Vinohrady. Škola je v blízkosti
stanice Želivského (linka A metra, tramvaj, autobus) nebo Vinohradské hřbitovy
(tramvaj).
Účastnický poplatek činí 600 Kč za startujícího žáka, 200 Kč za doprovázejícího
učitele.
Členské školy Interinfo ČR hradí účastnický poplatek ve zvýhodněné výši 300 Kč.
Z účastnického poplatku, prostředků Interinfo ČR a sponzorského příspěvku ZAV
bude žákům i doprovázejícím učitelům hrazeno ubytování se snídaní, večeře
a oběd ve školní jídelně, doprovodný program a všechny organizační výdaje.
Jízdné hradí žákům i učitelům vysílající škola.
Ubytování včetně snídaně máme zajištěno v Penzionu 15 (Vlkova 452/15, Praha 3 –
Žižkov), zájem prosím specifikujte v přihlášce. Pro hladký průběh ubytování vás
žádáme o vyplnění čísla občanského průkazu ubytovaných již v přihlášce.
Stravování je zajištěno ve školní jídelně v rozsahu večeře a obědy, zájem taktéž
specifikujte v přihlášce.
Soutěžní disciplíny se uskuteční oproti krajskému kolu celkem čtyři:
•
•
•
•

opis textu z papírové předlohy v českém jazyce (10 minut, penalizace 50),
korektura textu,
audiotranscription,
záznam mluveného slova.

V přihlášce prosím uveďte, kterých disciplín se žák zúčastní. Doporučujeme,
aby se žáci zúčastnili více disciplín, jejich pravidla, popis průběhu disciplíny
a doporučení k tréninku jsme zveřejnili zde. V případě dotazů nás neváhejte
kontaktovat na adrese helena@zav.cz.
Žádáme soutěžící, aby si přivezli vlastní stojánek a sluchátka (k soutěži
audiotranscription), na místě nemusí být k dispozici.
Nominovaní žáci, jimž celostátní finále koliduje se školním termínem maturitní
písemné práce, mohou požádat o absolvování disciplíny opis textu online. Z jiných
důvodů nebude online účast umožněna, děkujeme za pochopení.
Žáci mohou využít školních počítačů (Word 2013 a vyšší) s připojením vlastní
klávesnice nebo mohou soutěžit na vlastních dovezených noteboocích.
Všechny soutěže proběhnou v textovém procesoru Word, pouze účastníci, jimž
bude umožněn opis distančně, budou psát v editoru ZAV z papírové předlohy, aby
měli všichni přibližně stejné podmínky.
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Pro žáky i doprovázející pedagogy bude připravena exkurze do Muzea
fantastických iluzí. Do přihlášky prosím uveďte, zda se exkurze ZÁVAZNĚ
zúčastníte (z důvodu vysokého vstupného a potřeby rezervovat přesný počet
účastníků).
Večer se uskuteční porada vyučujících, na kterou zveme všechny doprovázející
pedagogy.
Celostátní finále mistrovství ČR žáků ve zpracování textů 2022 proběhne
v kooperaci Interinfo ČR, Obchodní akademie Hovorčovická, Internetová škola
ZAV, Národní pedagogický institut, Asociace obchodních akademií.
Předběžný program:
Středa 20. dubna 2022
13:30
13:30
14:00
15:15
18:30
19:00

Příjezd účastníků do školy, prezence
Neformální zahájení s přítomnými
Soutěž Korektura textu
Soutěž Záznam mluveného slova
Návštěva Muzea fantastických iluzí – společný odchod od školy
Večeře ve školní jídelně, ubytování
Porada vyučujících

Čtvrtek 21. dubna 2022
9:00
9:30
10:15
11:45
12:30

Slavnostní zahájení
Soutěž Audiotranscription
Soutěž opis textu 10 minut v českém jazyce (penalizace 50)
Oběd ve školní jídelně
Vyhlášení výsledků

Elektronickou přihlášku prosím vyplňte nejpozději do 7. dubna 2022 12:00.
Vyplněním formuláře a účastí na soutěži souhlasíte se zpracováním osobních
údajů v nezbytném rozsahu pro uskutečnění soutěže.
Na základě formuláře obdržíte fakturu k úhradě startovních poplatků, uhraďte ji
prosím na účet Interinfo ČR uvedený na faktuře a jako variabilní symbol použijte
číslo faktury.
Těšíme se po dlouhých dvou letech na setkání s Vámi!

Helena Zaviačičová, v. r.

Jaroslav Zaviačič, v. r.

Václav Votruba, v. r.

INTERINFO ČR

Internetová škola ZAV

OA Hovorčovická
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