
Zápis z výroční členské schůze INTERINFO ČR  
(vzdálený přístup, 24. října 2022) 

 
 
 
 

Přítomni: 

− členové: 18 členů Interinfo (12 fyzických osob, 6 právnických osob) 
 
       - z toho za výbor: Helena Zaviačičová, Zuzana Absolonová, Pavla Mičková, Jaroslav Poláček,   
                                    Robert Sigmund, Dalibor Tomek, Jonáš Vala 
 
Počtem členů výboru je tato výroční členská schůze usnášeníschopná. 
 
Omluveni: 

− za výbor:  
 
Neomluveni: 
 
 
 

1. Zahájení členské schůze  
 
Členskou schůzi zahájila Helena Zaviačičová, předsedkyně Interinfo ČR, která pozdravila všechny 
přítomné a informovala o programu členské schůze. Poté si vzal slovo čestný předseda Interinfo, pan 
Jaroslav Zaviačič. Vedením schůze byl pověřen Jaroslav Poláček,  místopředseda Interinfo ČR. 
Vzhledem k tomu, že letošní členská schůze je volební, J. Poláček hned v úvodu navrhl složení 
mandátové a volební komise.  
 
Návrh J. Poláčka o sloučení mandátové a volební komise: 
 
Hlasování: 
 
-  pro hlasovalo:17 
-  proti hlasovalo: 1 
-  zdrželo se: 0 
   
Návrh J. Poláčka na členy volební a mandátové komise: 
 
Václav Votruba, OA Hovorčovická, Praha – předseda komise 
Zuzana Absolonová, ZŠ Vítězná, Litovel – člen komise 
Petr Hais, OA Heroldovy sady, Praha – člen komise 
 
Hlasování: 
 
-  pro hlasovalo:18 
-  proti hlasovalo: 0 
-  zdrželo se: 0 
 
 

2.  Zprávu o činnosti Interinfo za rok 2022 přednesla její předsedkyně paní 
Helena Zaviačičová 
 

 
 Milí přátelé,  
 
rok se s rokem sešel a my se opět setkáváme na pravidelné výroční členské schůzi zapsaného spolku 
Interinfo ČR.  



Je mou milou povinností přednést vám zprávu o tom, co jsme za uplynulý rok vykonali.  
 
První akcí po minulé členské schůzi byla online soutěž ZAV-100, které se zúčastnilo 1354 soutěžících 
z 10 zemí. Absolutním vítězem se stal Jonáš Vala fantastickým výkonem 925 úhozů za minutu.  
 
Online se také uskutečnila loňská soutěž ZAV Olomouc, jíž se zúčastnilo 500 soutěžících. 
Poděkování kolegyním z OA Olomouc Zuzaně Kupkové a Simoně Musilové, které i přes online průběh 
zajistily ceny, diplomy a celkovou záštitu nad soutěží.  
 
Interinfo před dvěma lety převzalo zrušenou soutěž Mistrovství republiky žáků v grafických 
předmětech a první dva ročníky jsme uspořádali online. Bylo ale načase vrátit soutěži, co jí náleží. 
Nominační kolo proběhlo online a nejlepší ze 600 žáků z 88 středních a základních škol byli pozváni 
na finále do Prahy, které hostila OA Hovorčovická. Z dotačního programu MŠMT „Podpora ústředních 
kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání“ jsme získali finanční podporu ve výši 42 700 Kč, část 
nákladů se hradila z účastnických poplatků a z prostředků našeho spolku, na ceny v podobě 
peněžních poukázek do Alzy přispěl ZAV. Krajská kola proběhla v českém a anglickém opisu, ve 
finále si soutěžící mohli vyzkoušet i další disciplíny, tj. korekturu textu, audiotranscription a záznam 
mluveného slova. Na závěrečné poradě pedagogů bylo dohodnuto, že krajská kola v roce 2023 
proběhnou opět online, a to v termínu 1.–2. února, ale pokusíme se s maximálním důrazem na fair 
play realizovat všech pět soutěžních disciplín, tj. opis, korekturu, wordprocessing, audiotranscription a 
záznam mluveného slova. Do konce října probíhá přijímání žádostí o finanční podporu, projekt k 
podání je v přípravě. Velké poděkování za velkou pomoc při této soutěži patří členovi výboru Jonáši 
Valovi a Václavu Votrubovi z hostitelské školy.  
 
Na jaře proběhla tradiční Mezinárodní soutěž Intersteno ve formě opisu v mateřském a až  
v 16 cizích jazycích. Čeští soutěžící vybojovali v silné konkurenci 5 medailí.  
 
V květnu jsme se pak po dlouhé pauze sešli na ZŠ Ilji Hurníka v Opavě, která díky velkému osobnímu 
nasazení Karin Solné úspěšně zorganizovala Mistrovství ČR žáků základních škol. Zvítězili žáci 
Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě. 
 
V červnu pak na dvou místech proběhla pohárová soutěž ZAV pro studenty 1. ročníků a 
talentované mladší, jihlavská OA a ostravská ZŠ Kosmonautů 15 připravily pro soutěžící a 
doprovázející učitele příjemné prostředí a žáci podali výborné výkony. Na obě místa dorazilo 
shodných 56 soutěžících, celkem z 32 škol. Poděkování patří především Janě Vítové z OA Jihlava a 
Marku Pabjanovi ze ZŠ Kosmonautů v Ostravě.  
 
V srpnu 2023 nás po dlouhé tříleté pauze čekal světový šampionát Intersteno v Maastrichtu. Týden 
před ním se uskutečnilo v Rožnově pod Radhoštěm tréninkové soustředění, kde jsme ladili formu 
na blížící se odjezd na MS. Kromě soutěžních příprav jsme v podstatě na objednávku Interstena 
intenzivně pracovali na nástavbě k vyhodnocovacímu systému ZAV-JURY, a sice automatickém 
systému sbírání, kontroly a okamžitého vyhodnocení soutěžních prací. Tento systém jsme velmi 
úspěšně vyzkoušeli již na jarním MR žáků. Nejvíce práce na této části odvedl Jonáš Vala, kterému za 
ni patří velké poděkování a hluboký obdiv. Bohužel organizátoři na místě nedokázali zajistit základní a 
jedinou podmínku, funkční internetové připojení. Z důvodu tohoto šlendriánu se práce musely sbírat 
na flashkách, což stálo hodně úsilí a vznikla řada chyb. Na naší straně zavládlo velké a hluboké 
zklamání a frustrace, byť tato velká práce nepřijde vniveč a věříme, že bude využita při dalších 
příležitostech. Velké poděkování za veškerou pomoc při vyhodnocení náleží Zdeňce Kundrátkové. 
Naštěstí toto bylo jediným zklamáním z Maastrichtu, naši soutěžící totiž vybojovali 28 ze 70 
přidělených medailí. Absolutně nejúspěšnějším účastníkem mistrovství se stal Jonáš Vala se 6 zlatými 
a 1 stříbrnou medailí, jeho sestra Johana Valová z Gymnázia v Rožnově si domů odvezla 1 zlatou, 3 
stříbrné a 1 bronzovou medaili. V kategorii žáků do 16 let zářili Lukáš Janošík a Šimon Vrzala, oba 
shodně získali od každého medaile po jedné. Mezi praktiky excelovali především Karin Cieslarová, 
Martina Kadláčková a Tomáš Portych. Podle schválených pravidel uvolnilo Interinfo finanční podporu z 
vlastních prostředků a 160 000 Kč jsme obdrželi od MŠMT v rámci programu „Podpora mezinárodních 
kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání“.  
 
Možnost vkládat vyúčtování projektů do systému ISPROM byla nedávno otevřena, jakmile bude vše 
zúčtováno, podklady odešleme.  
 



V nepříliš velkých počtech se konají státní zkoušky ze zpracování textů. Rádi bychom v příštím roce 
zesílili podporu této zkoušky a její vysvětlování zejména v souvislosti s tím, že se nejedná o 
„korekturu“, jak je mnohdy zjednodušeně interpretována, ale o dovednost editace textu, která je v 
souvislosti s novými technologiemi stále potřebnější.  
 
V plánu máme také sérii online seminářů na Wordprocessing a Vedení výuky ZAV, termíny a 
podmínky budou brzy zveřejněny. 
 
Milí přátelé, děkuji vám všem, kteří jste se na činnosti Interinfa podíleli, myslím, že i přes nelehkou dobu 
máme za sebou dobrý rok a věřím v lepší příští. 
 
 
Zpráva o činnosti byla schválena všemi hlasy. 
 
 
 

3. O hospodaření sdružení informoval přítomné Robert Sigmund  
 
 
Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, milí hosté, 
 
jako hospodář našeho zapsaného spolku si Vám dovoluji předložit zprávu o hospodaření za rok 2022 
a seznámit Vás tak s ekonomickou situací INTERINFO ČR. 
 
Příjmovou stránku rozpočtu tvořily v letošním roce poplatky z Mezinárodní internetové soutěže, dotace 
na podporu soutěží z MŠMT, příjem ze státních zkoušek a přijaté členské příspěvky.  
 
 

PŘÍJMY 

Mezinárodní internetová soutěž 2022 23819 

NPI – příjem ze SZ 35813 

Přijaté členské poplatky 68000 

CELKEM 127632 

 
 
Mezi hlavní nákladové položky patří: 
 

VÝDAJE 

ZAV Jihlava 1500 

ZAV Ostrava 6883 

ZAV Opava 4000 

Šenovský datel Nový Jičín 8000 

Intersteno – roční členský příspěvek 6534 

Zpracování účetnictví 3503 

Nájemné 18000 

ČS, a. s. - poplatky 1440 

CELKEM 49860 

 
 
V tomto roce proběhly také dvě velké akce, konkrétně Mistrovství České republiky ve zpracování textů 
2022 a Mistrovství světa ve zpracování textů Maastricht. 
 
 
 
 



 
 
 

MISTROVSTVÍ ČR žáků ve zpracování textů 2022 
 

PŘÍJMY  VÝDAJE 

Vybrané poplatky 29000  Jmenovky účastníkům 1032 

Sponzorský dar ZAV, s. r. o. 15000  Vouchery ALZA 15249 

MŠMT – podpora soutěží 42700  Medaile a poháry 6652 

    

 Ubytování  33400 

 Pronájem místností a tisk předloh 2107 

CELKEM 86700  CELKEM 58440 

 
 
 

MISTROVSTVÍ SVĚTA MAASTRICH 2022 
 

PŘÍJMY  VÝDAJE 

MŠMT – podpora soutěží  160000  Poplatky ČR – I. část 152854 

    

 Poplatky ČR – II. část 16433 

 Ubytování 176415 

CELKEM 160000  CELKEM 345702 

 
Příjmová strana této akce dosud není uzavřena, proto nemohu předložit kompletní vyúčtování. 
Uzávěrka další výzvy na podporu soutěží pro rok 2023 je do 31. října 2022. Zde budeme žádat pouze 
o finanční podporu na příští Mistrovství ČR ve zpracování textů, protože v příštím roce se mistrovství 
světa nekoná. 
 
Na běžném účtu INTERINFO ČR je v této chvíli 428 530,79 Kč. 
 
 
Zpráva o činnosti byla schválena všemi hlasy. 
 
 
 

4. Zprávu předsedy revizní komise za rok 2022 přednesla za nepřítomného 
předsedy RK Ladislava Nováka členka revizní komise Zuzana Ospálková 
 
Revizní komise neobdržela po celé období žádnou stížnost ani jiné podněty k prošetření, konstatuje 
bezproblémový průběh všech aktivit . 
 
 
Členská schůze vzala zprávu předsedy revizní komise na vědomí. 
 
 

5. Volby výboru a revizní komise 

 
Součástí letošní výroční schůze byly rovněž volby výboru Interinfo ČR a revizní komise. Před 
samotnými volbami požádala o slovo předsedkyně Interinfo, paní Helena Zaviačičová. 
 
Předsedkyně přiblížila přítomným jmenovitě dosavadní složení výboru a revizní komise a stručně 
referoval o náplni jejich práce. 
 



Po slovech předsedkyně proběhly elektronickou formou volby do výboru a revizní komise. Voleb se 
zúčastnilo celkem 18 členů, z toho 7 členů výboru. Volby byly usnášeníschopné.  
 
Členská schůze konaná 24. října 2022 volila takto (v závorce počet hlasů): 
 
Předseda:                                                         
Helena Zaviačičová (17) 
                     
Členové výboru: 
Jonáš Vala (17) 
Robert Sigmund (17) 
Dalibor Tomek (17) 
Jaroslav Poláček (17) 
Zuzana Absolonová (17) 
Pavla Mičková (17) 
 
 
Členové revizní komise: 
Ladislav Novák (18) 
Karin Solná (18)  
Zuzana Kupková (18) 
 
 
Průběh voleb: 
 
Volba předsedy výboru: pro hlasovalo 17 členů, jeden se zdržel, všechny hlasy byly platné. 
 
Volba členů výboru: pro hlasovalo 17 členů, jeden se zdržel, všechny hlasy byly platné. 
 
Volba revizní komise: pro hlasovalo 18 členů, všechny hlasy byly platné. 
 
 
 

6. Slovo nově zvolené předsedkyně 
 
− H. Zaviačičová poděkovala za důvěru při volbě předsedy spolku a i nadále bude pracovat s plným 

nasazením pro Interinfo ČR 
 

− H. Zaviačičová se vyjádřila k náplni práce zvolených členů výboru: J. Poláček – místopředseda, 
P. Mičková – zástupce pro členskou základnu, Z. Absolonová – zástupce pro činnost ZŠ, J. Vala –
public relations, R. Sigmund – hospodář, D. Tomek – tajemník 

 
  

 
7. Různé 
 

❖ H. Zaviačičová informovala o změně sídla Interinfo ČR: Jílovská 426/27, Praha 
             (plénum odsouhlasilo změnu sídla) 
 
 
Místopředseda Interinfo, Jaroslav Poláček, ukončil členskou schůzi a zvoleným zástupcům výboru 
a revizní komise popřál mnoho pracovních úspěchů v novém volebním období 2022-2025. 
 
 
 
Nový Jičín 25. října 2022 
 
 
Zpracoval: Dalibor Tomek, tajemník Interinfo 


