
Zápis z 3. schůze výboru INTERINFO ČR 
(Nový Jičín, Mendelova SŠ, 13. října 2022) 

 
 

Přítomni:  

• prezenčně – Helena Zaviačičová, Zuzana Absolonová, Dalibor Tomek 

• vzdálený přístup – Jonáš Vala, Jaroslav Poláček, Robert Sigmund, Pavla Mičková  

 

 

Omluveni:  

 

Hosté: Ladislav Novák 

 

 

Schůzi zahájila předsedkyně spolku Ing. Helena Zaviačičová. 

 

 

1. Příprava plenární schůze  

 

• zaslat pozvánku s programem na plenárku členům Interinfo ČR – D. Tomek 

• konání – 24. 10., pondělí, v 18:00 h; v 17:30 – konání 4. výborové schůze (obojí 

online) 

• volební plenárka (volby do výboru a r. komise), zprávy předsedkyně, hospodáře a 

předsedy revizní komise 

• příprava hlasovacích lístků – J. Vala 

• příprava vzdáleného přístupu pro výborovou i plenární schůzi (pro každou zvlášť) – J. 

Vala 

• změna sídla spolku 

 

2. MS Maastricht 2022 

 

• e-news zatím nevyšly 

• vyúčtování bude do plenární schůze připraveno 

• MŠMT dotovalo MS částkou 160 000,-- Kč 

• ČR vybojovala 28 medailí ze 70 

 

3. Soutěže   

 

• ZAV Olomouc 

o z důvodu oprav školy letos proběhne distančně, a to 3. 11. 2022 

• ZAV OPEN 

o konání prezenčně, nejlépe v závěru týdne (čt-so), termín - ?? 

o J. Vala provede průzkum zájmu 

o minimum 40 účastníků 

• MR žáků 2023 

o potřeba dokončit vyúčtování dotace za rok 2022 

o poslední týden v březnu 2023 (krajská kola online 1.-2. února 2023) 

▪ do konce října 2022 je třeba podat žádost na MŠMT za účelem dotace 

MR 2023 (H. Zaviačičová) 

▪ dotaci rozšířit také o mzdové prostředky (H. Zaviačičová) 

o soutěž už jsou opět zařazeny do věstníku MŠMT 

o konání MR žáků 2024 – OA Neveklov 



4. Různé 

 

• H. Zaviačičová informovala o své účasti na Asociaci OA v Mikulově 

o není zatím nabízeno učitelské studium pro výuku PEK 

▪ VŠB již nespolupracuje s OA V.-Meziříčí 

▪ o možnostech učitelského studia informoval R. Sigmund  

• v rámci Interinfo pořádat semináře zaměřené na Wordprocessing (inspirace 

v Bratislavě při konání slovenských „rychlých prstů“) – J. Vala 

• Pavla Mičková – návrh: soutěž Z-Ř prodloužit cca o 14 dní do listopadu (výbor 

odsouhlasil) 

• Robert Sigmund – na nástěnku stránek ZAV vyvěsit termín konání nejbližších soutěží 

(i v roce 2023) 

• P. Mičková – opětovně vložit cvičené opisy do nabídky nominací v manag.zav.cz 

• Z. Absolonová – oddělit výsledky SŠ a ZŠ (zajistí J. Vala) 

 

 

 

Nový Jičín 16. října 2022 

 

 

Zapsal: Dalibor Tomek  


