
Zápis z 1. schůze výboru INTERINFO ČR 

(vzdálený přístup, 31. března 2022) 

Přítomni:  

• Helena Zaviačičová, Zuzana Absolonová, Pavla Mičková, Robert Sigmund,  

Dalibor Tomek, Jonáš Vala 

Omluveni:  

• Jaroslav Poláček 

Hosté:  

• Václav Votruba 

Schůzi zahájila předsedkyně spolku Ing. Helena Zaviačičová. 

1. Vyhodnocení krajského kola soutěží „MR žáků ve zpracování textů 2022“ 

„Krajské“ nominační kolo se uskutečnilo 29. března 2022. Žáci absolvovali ve škole podle 

vlastních časových možností a pod dohledem vyučujících obě disciplíny v časovém 

rozmezí 7:00–15:00 h. 

Zúčastnilo se 99 žáků ZŠ a 533 žáků SŠ. 

2. Schválení postupových kritérií na finále, v případě osobní účasti nominace žáků i 

pedagogického doprovodu 

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

postupují nejlepší žáci do celostátního finále. Limit pro středoškoláky je 378 čistých 

úhozů, pro ZŠ 255 čistých úhozů na českém opisu. Počty postupujících jsou v souladu 

s kapacitou pořádající školy, OA Hovorčovická Praha. 

3. Rozhodnutí o způsobu konání finále 

Výbor po delší diskusi jednomyslně rozhodl o realizaci soutěže s osobní účastí. Zajištění 

ubytování bylo velmi problematické v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny. 

Ubytování předběžně rezervováno v Penzionu 15, Praha 3.  

4. Zázemí finále 

Host výboru Václav Votruba přislíbil co nejrychlejší konzultaci s vedením školy, 

stanovení nájemného, možností stravování ve školní jídelně atd. 

5. Stanovení disciplín pro finále 

Uskuteční se čtyři soutěže: opis textu, audiotranscription, záznam mluveného slova 

a korektura textu. Vzhledem k tomu, že na krajské úrovni proběhla nominace pouze 

v opisu, je účast v jednotlivých disciplínách pro žáky volitelná. 

6. Financování finále 

a. výše uvolněných prostředků Interinfo – výbor rozhodl o uvolnění max. 50 000 Kč 

z vlastních prostředků spolku 

b. startovné (účastnický poplatek za žáka 600 Kč, za doprovod 200 Kč, sleva pro 

členy Interinfo 50 %) 

c. dotace MŠMT – bude podána žádost 

7. Doprovodný program finále 

Z návrhů Žižkovská televizní věž a Muzeum fantastických iluzí byla po kratší diskusi 

jednomyslně schválena druhá možnost. 



8. Intersteno MS Maastricht 2022 

Přihlášky účastníkům budou rozeslány, abychom včas měli všechny podklady pro 

registraci, jejíž uzávěrka je 15. května 2023. Předpokládáme výrazně menší výpravu než 

v minulých letech. O podporu MŠMT na částečnou úhradu nákladů soutěžících 

a pedagogického doprovodu bude zažádáno na základě grantové výzvy. 

9. Internetová soutěž Intersteno 2022 

Všechny školy o soutěži informovány, počet přihlášených odpovídá zhruba počtům 

v minulých letech. Soutěž končí 11. 4. 

10. RVP 

Zařazení psaní na klávesnici do RVP pro ZŠ. Dlouhá diskuse, z níž vyplynula výzva 

zapojit se ještě do zasílání připomínek. V. Votruba informoval o svém angažmá, do 

odborné diskuse přispěl informací k psaní na klávesnici. 

Praha 31. března 2022 

Zapsala: Ing. Helena Zaviačičová 


