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Vážení a milí – kolegyně, kolegové, soutěžící, 

dovolujeme si Vás pozvat na letošní ročník žákovského mistrovství republiky ve 

zpracování textů. Jak bylo schváleno na poradě pedagogů při příležitosti loňského 

celostátního finále, krajská kola proběhnou distančně z jednotlivých škol, celostátní 

finále se uskuteční prezenčně. Nutno připomenout, že se jedná o jubilejní třicátý ročník 

této soutěže.  

Výbor Interinfo ČR, z. s., schválil pro letošní rok následující disciplíny: 

• Opis textu 10 minut (v krajském kole z obrazovky, v celostátním z papírové 

předlohy), penalizace 50 úhozů za chybu 

• Korektura textu 

• Wordprocessing 

• Záznam mluveného slova 

• Audiotranscription 

Krajské kolo 

Krajská kola se uskuteční ve dnech 1. a 2. února 2022 distančně z jednotlivých škol.  

Středa 1. února 2023 

 11:00 h na Portálu předlohy pro Korekturu textu a Wordprocessing 

 12:00–13:00 h čas na absolvování soutěže Korektura textu 

 13:00–15:00 h čas na absolvování soutěže Wordprocessing 

Čtvrtek 2. února 2023 

12:00–16:00 h čas na absolvování soutěží (Opis textu, Audiotranscription 
a Záznam mluveného slova) a odeslání na Portál – průběh 
a pořadí soutěží řídí pověřený učitel. 

Disciplíny Opis textu, Audiotranscription a Záznam mluveného slova proběhnou 

v soutěžním portálu, Wordprocessing a Korektura textu v textovém procesoru Word. 

Podrobnější pokyny naleznete v organizačním řádu soutěže a budou účastníkům a jejich 

učitelům rozeslány po odeslání přihlášky do krajského kola.  

Výsledkové listiny a postupující do celostátního finále budou zpracovány nejpozději do 

12. února 2023.  
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Celostátní finále 

Finále proběhne ve dnech 29. a 30. března 2022 na Obchodní akademii a Hotelové škole 

Havlíčkův Brod. Zúčastnit se mohou jen ti soutěžící, které na základě výsledků 

dosažených na krajské soutěži nominuje a pozve soutěžní komise. Ubytování 

a stravování je v místě konání zajištěno. 

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.  

Po udělení nominace obdrží žák a učitel do své emailové schránky detailní pokyny 

týkající se krajského kola, včetně možnosti vyzkoušet si způsob realizace nanečisto. 

Všichni žáci bez ohledu na nominace do ostré soutěže si mohou vyzkoušet všechny 

disciplíny v rámci testování. 

Věkové kategorie a výkonnostní limity 

Výsledkové listiny krajské soutěže budou rozděleny na věkovou kategorii středních 

a základních škol, pro nominaci na celostátní finále bude sestavena jednotná výsledková 

listina bez ohledu na věk soutěžícího, stejně tak výsledková listina celostátního finále 

bude jednotná. 

Počet účastníků za školu na krajské kolo není nijak limitovaný. Výkonnostní limit pro opis 

textu je 200 čistých úhozů za minutu. Podrobná pravidla jednotlivých disciplín naleznete 

v organizačním řádu soutěže. 

Technické a softwarové vybavení 

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

a internetové připojení, prohlížeč Google Chrome nebo Microsoft Edge. V případě 

https://manag.zav.cz/
mailto:helena@zav.cz
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4qfet8fhwEWJF1MLf7-X6EREXVZmdVZNn-6My9obegRUNUdXRFZZSk5GWUpZMENLMk5MNDcyQVc3Ti4u
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disciplín Korektura textu a Wordprocessing vytiskne vyučující dle harmonogramu 

potřebné předlohy a žák pracuje v textovém procesoru Word. Pro soutěže Záznam 

mluveného slov a Audiotranscription je potřeba mít sluchátka. 

Poplatky, diplomy a medaile 

Krajské kolo ponecháváme bez účastnických poplatků. 

Ubytování a stravování účastníků na celostátním finále a další náklady jsou hrazeny 

z grantových prostředků MŠMT, dopravné hradí vysílající škola. Účastnický poplatek na 

zabezpečení výdajů nehrazených z dotace bude určen v dostatečném předstihu před 

finále dle skutečných nákladů. 

U krajské soutěže první tři soutěžící v každé disciplíně obdrží diplomy, všichni úspěšní 

soutěžící elektronický účastnický list. V celostátním finále první tři soutěžící v každé 

disciplíně obdrží diplomy, medaile a ceny.  

Těšíme se na hojnou účast i možnost 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. 

Kompletní organizační řád, podrobné informace k registraci do soutěže a další informace 

o soutěži naleznete na adrese https://www.interinfo.org/mistrovstvi-republiky-zaku-

2023/  

 

Ing. Helena Zaviačičová, v. r. Jaroslav Zaviačič, v. r. Mgr. Richard Žert, v. r. 
Interinfo ČR Internetová škola ZAV Asociace OA 
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