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Organizační řád 30. mistrovství ČR žáků ve zpracování textů na počítači 

Interinfo ČR, z. s., v souladu s § 3 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace 

a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, vydává tento organizační řád soutěže 

30. mistrovství České republiky žáků ve zpracování textů na počítači (dále jen „Mistrovství“). 

Základní ustanovení 

Čl. 1 – Obsah a cíl 

1. Mistrovství slouží k ověření a porovnání dovedností žáků, jak efektivně ovládají klávesnici počítače, 

ověření jejich dovedností souvisejících s orientací v textu a jeho editací, se zpracováním dokumentů 

v textových procesorech a dovedností zaznamenávat mluvené slovo včetně gramatické správnosti. 

2. Cílem soutěže je zvyšovat počítačovou i klávesnicovou gramotnost včetně orientace v české 

gramatice žáků středních škol, středních odborných učilišť, víceletých gymnázií a základních škol 

a jejich ICT kompetence. Umožňuje jim také srovnání v celorepublikovém měřítku. Vede žáky 

k důležitým návykům, jako je např. pravidelná a soustavná práce, rychlé logické myšlení, pečlivost 

a soustředěnost na práci. 

Čl. 2 – Vyhlašovatel 

1. Vyhlašovatelem Mistrovství je Interinfo ČR, z. s., Jílovská 427/25, 142 00 Praha 4, IČ 69058890. 

2. Zodpovědný za uskutečnění soutěže na krajské a celostátní úrovni je výbor Interinfo ČR, z. s., který 

zajišťuje soutěž po organizační, odborné a informační stránce. 

3. Soutěžní a vyhodnocovací portál poskytuje pro soutěž bezplatně k dispozici ZAV, s.r.o. 

4. Soutěž se koná za finanční podpory MŠMT v rámci „Výzvy na podporu sportovních, řemeslných, 

uměleckých a ostatních soutěží v roce 2023“. 

Čl. 3 – Disciplíny 

Mistrovství je jednotné pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Pro rok 2023 jsou 
vypsány tyto disciplíny: 

• Opis textu 

• Korektura textu 

• Audiotranscription 

• Záznam mluveného slova 

• Wordprocessing 

Čl. 4 – Soutěžní portál 

Část disciplín (viz čl. 7) proběhne online v prostředí portálu https://student.zav.cz (dále jen „Portál“) 

s podporou učitelského portálu https://manag.zav.cz a vyhodnocovacího portálu https://jury.zav.cz. 

Doporučenými prohlížeči pro práci jsou Google Chrome nebo Microsoft Edge. 

Portál má čtyři základní funkce: 

• registrace soutěžících, nominace k soutěžím a informační kanál 

• management souborů 

• realizace soutěží Opis textu, Záznam mluveného slova a Audiotranscription 

• přímé vyhodnocení soutěží s následnými revizemi (vyjma Wordprocessingu) 

https://student.zav.cz/
https://manag.zav.cz/
https://jury.zav.cz/
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Čl. 5 – Soutěžní komise a ombudsman 

Členy soutěžní komise jsou členové výboru Interinfo ČR, z. s., a zvolení učitelé PEK/ICT. 

Komise dohlíží nad průběhem soutěží, zajišťuje online podporu během soutěží a koordinuje vyhodnocení 

jednotlivých soutěží. 

Kontakt na online podporu: 

• e-mail: helena@zav.cz 

• mobil nebo WhatsApp: 603 302 128 

V případě problémů v kterékoli fázi soutěže rozhoduje o řešení soutěžní komise, typicky opakování soutěže 

v případě technických potíží apod.  

Ve sporných případech rozhoduje soutěžní ombudsman, jímž byl pro letošní rok jmenován Jaroslav Zaviačič 

(kontaktní e-mail: jaroslav@zav.cz).  

Čl. 6 – Stupně soutěže 

Školní soutěž 

Organizuje a řídí vyučující PEK/ICT. 

Pro školní kolo budou k dispozici předlohové texty z minulých ročníků soutěže, připravené obsahově 
i organizačně ve stejné podobě, jak bude probíhat krajská soutěž. 

Ceny pro nejlepší žáky může zajistit škola. 

Datum konání: leden 2023, dle časových možností školy 

Krajská soutěž 

Krajské kolo soutěže pro všechny vypsané disciplíny proběhne online v Portálu ve dnech 

1. a 2. února 2023. 

Počet žáků za školu není nijak omezen, je dán primárně dosahovanými výsledky podle doporučených 
výkonnostních limitů (viz pravidla jednotlivých disciplín) a organizačními možnostmi školy. 

Pro soutěžní disciplínu Wordprocessing si soutěžní komise vzhledem k náročnosti vyhodnocování prací 
vyhrazuje právo po domluvě snížit počet přihlášených soutěžících u těch škol, které přihlásily na tuto 
disciplínu více než 3 soutěžící. 

Soutěže se mohou zúčastnit žáci všech typů středních a základních škol. 

Celostátní soutěž 

Finále Mistrovství proběhne s osobní účastí. Soutěží se může zúčastnit pouze úspěšný účastník krajského 
kola, který byl soutěžní komisí nominován. 

Datum konání: 29.–30. března 2023 

Místo konání: OA a HŠ Havlíčkův Brod 

Čl. 7 – Praktická realizace soutěží 

Krajské kolo  

Soutěže proběhnou úplně nebo částečně v Portálu. 

• Soutěže Opis textu, Audiotranscription a Záznam mluveného slova zpracovává soutěžící přímo 
v editoru na Portálu, časy soutěže jsou změřeny automaticky. Soutěžící mohou používat 
zkratkového systému. 

mailto:helena@zav.cz
mailto:jaroslav@zav.cz
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• Soutěže Korektura textu a Wordprocessing probíhají v textovém procesoru, čas soutěže musí 
změřit pověřený učitel. Soutěžící mohou používat textový procesor podle vlastního uvážení, 
libovolné šablony nebo makra.  

• Soutěžní práce ze všech soutěží odevzdává soutěžící na Portálu, kde budou následně automaticky 
zkontrolovány, vyhodnoceny a připraveny k revizi členy soutěžní komise, u Wordprocessingu ke 
kompletnímu ručnímu vyhodnocení komisí. 

• Výsledky krajské soutěže budou zpracovány nejpozději do 12. února 2023 a výsledkové listiny 
zveřejněny na Portálu a stránkách www.interinfo.org a www.zav.cz. 

• 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. 

• Pokud se soutěžící nemůže z vážných důvodů zúčastnit krajské soutěže, záleží na rozhodnutí 
soutěžní komise, zda bude doporučen k nominaci na finále. Žádost o tzv. „divokou 
kartu“ s uvedením výkonnosti doručí žákův vyučující e-mailem na adresu helena@zav.cz nejpozději 
do 10. února 2023. Soutěžní komise zohlední výkonnost v celorepublikovém pořadí a rozhodne 
o nominaci. 

• Soutěžní práce budou archivovány ve formě souborů na Portálu minimálně do doby konání 
celostátního finále. 

Časový harmonogram: 

Pátek 20. ledna  uzávěrka přihlášek na soutěž ve Wordprocessing 

Pondělí 30. ledna uzávěrka přihlášek na Opis textu, Korekturu textu, Audiotranscription a Záznam 
mluveného slova 

Středa 1. února 2023 

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

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

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

Čtvrtek 2. února 2023 

12:00 h-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. 

Celostátní finále 

• Finále organizuje a řídí soutěžní komise Interinfo ČR ve spolupráci s hostitelskou školou. 

• Zúčastnit se mohou jen ti soutěžící, které na základě výsledků dosažených na krajské soutěži 
nominuje a pozve soutěžní komise. Pokud se některý z nominovaných nemůže soutěže zúčastnit, 
vyzve soutěžní komise dalšího soutěžícího v dané disciplíně podle celorepublikového pořadí. 

• Celostátní finále soutěže je dvoudenní. 

• Všechny soutěže budou probíhat v textovém procesoru, obvykle Word. Soutěžící mohou využívat 
všechny funkce textového procesoru i zkratkový systém. 

• Ve všech soutěžních disciplínách bude vyhlášeno jednotné pořadí (bez ohledu na druh školy). 
Postoupí-li do finále žáci základních škol, tedy ve věku po 9. třídu základní školní docházky, po 
kvartu u osmiletých gymnázií a sekundu šestiletých gymnázií, bude v listině viditelně vyznačen jejich 
ročník školní docházky. 

• Počet pozvaných soutěžících na finále je limitován kapacitami hostitelské školy. 

• Pedagogové, doprovázející své žáky na finále, budou nominováni na základě výsledků krajské 
soutěže. 

• Ubytování a stravování účastníků 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. 

http://www.interinfo.org/
http://www.zav.cz/
mailto:helena@zav.cz
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Čl. 8 – Soutěžní podmínky 

Soutěžní komise zajistí: 

• pro školní a krajské kolo řádnou funkčnost Portálu, přístupnost předloh a odevzdávání soutěžních 
prací podle přesného časového harmonogramu, jehož dodržení je závazné. Odeslání soutěžní práce 
po ukončení časového limitu není možné 

• pro celostátní finále ve spolupráci s hostitelskou školou počítače pro všechny soutěžící, pokud si 
nepřivezou vlastní 

• pro celostátní finále tisk soutěžních materiálů pro ty soutěže, kde je vyžadována papírová předloha 

• pro celostátní finále vhodné ubytování a stravování 

• vyhodnocení výsledků krajského kola a na jejich základě stanovení jednoznačného pořadí 
soutěžících podle úspěšnosti pro každou disciplínu 

• vyhodnocení výsledků finále 

• identifikaci soutěžících – je dána individuálním unikátním loginem a heslem pro přístup na Portál, 
u disciplín Korektura textu a Wordprocessing pomocí unikátního startovního čísla. 

Pedagog pro školní a krajské kolo zajistí: 

• registraci soutěžících a jejich nominaci na zvolené disciplíny 

• počítač s klávesnicí a softwarovým vybavením 

• internetové připojení 

• tisk předloh 

• odstartování a ukončení soutěže pro ty soutěže, kde je to potřebné (Korektura textu 
a Wordprocessing) 

Všeobecné zásady 

• V krajském kole může soutěžící startovat v libovolném počtu disciplín. 

• V Opisu textu, Audiotranscription a Záznamu mluveného slova je při správném nastavení českého 
jazyka v prohlížeči Google Chrome nebo Microsoft Edge možnost využívat podtrhávání chyb. 
Soutěžící si tuto funkcionalitu vyzkouší během ledna 2023 na testovacích zadáních. Na pozdější 
reklamace nefungujícího podtrhávání chyb po soutěži nebude brán zřetel. 

• V celostátním finále se soutěžící zúčastní pouze té disciplíny, do které byl nominován. Pokud to 
kapacitní možnosti dovolí, může soutěžní komise schválit účast finalistovi i v jiné disciplíně, než na 
kterou se nominoval. 

• Za správnost a včasnost oprav ručí soutěžní komise. 

• Opravují se všechny práce. Ty, které po první revizi zcela jasně nesplňují stanovené podmínky, 
soutěžní komise vyřadí.  

• Všichni opravující zapisují svůj monogram pod každou práci, kterou na Portálu zrevidují.  

• Práce komise končí sestavením výsledkových listin, v nichž je uveden i počet vyřazených prací 
v jednotlivých disciplínách a věkových kategoriích. 

Ve všech soutěžních kolech je přísně zakázáno: 

• využívání nekalých praktik 

• pomoc soutěžícím ze strany jakékoli jiné osoby 

• přidávání času v soutěžích, které je nutno ručně stopnout (Wordprocessing a Korektura textu) 

• opakování soutěže bez schválení soutěžní komisí 

Prokázané porušení zákazu znamená automaticky diskvalifikaci soutěžícího. 

Startování soutěží 

V případě, že si to disciplína vyžaduje, je třeba: 

a) umožnit závodníkům otevřít soubor a upravit text (řádkování apod.) 
b) zkontrolovat připravenost startujících 



 Organizační řád 30. mistrovství ČR žáků ve zpracování textů na počítači 

5/7 

c) umožnit srovnání papírů předlohy (text je neustále lícem dolů) v časovém limitu 20 s, během nich je 
zakázáno text předlohy prohlížet, startující kontroluje 

Zkušený pedagog startující jednotlivé disciplíny bude v každé škole předem určen a jako odpovědná osoba 
za konkrétního soutěžícího zvolen na Portálu při nominaci žáka. 

Čl. 9 – Pravidla soutěžních disciplín 

Opis textu 

V krajském kole opisuje soutěžící z obrazovky po dobu 10 minut na Portálu, který současně automaticky 
měří čas. Text není členěn do odstavců.  

Po přihlášení do Portálu a volbě příslušné sestavy pro disciplínu Opis textu naskočí soutěžícímu nejprve 
upozornění, že následuje soutěžní text, který následně naskočí na obrazovku až po kliknutí na „Pokračovat“. 
Poté musí soutěžící začít nejpozději do 3 sekund psát, jinak se práce vyhodnotí jako prázdná. 

V celostátním finále opisuje soutěžící text z papírové předlohy po dobu 10 minut. Každá strana papírové 
předlohy je rozdělena do 7 odstavců po 5 řádcích, stránky velikosti A4 jsou číslovány v pravém dolním rohu. 
Text soutěžící opisují souvisle bez odstavců. Každé použití klávesy Enter bude počítáno za chybu. 

Soutěžící mohou využít zkratkového systému. 

Soutěžící před startem dostanou minimálně 15 minut na rozepsání. 

Za chybu se odečítá 50 úhozů. Pro zařazení do krajské výsledkové listiny je povoleno nejvýše 0,500 % chyb 
(bez zaokrouhlování) a dosažená rychlost musí činit minimálně 200 čistých úhozů za minutu.  

Pořadí se stanoví podle počtu čistých úhozů. Při rovnosti počtu čistých úhozů obsadí soutěžící shodnou 
pozici ve výsledkové listině. 

Korektura textu 

Soutěžící obdrží zdrojový soubor ve formátu Rich Text Format (.rtf), v němž provádí jednotlivé úpravy 
ve vyznačeném pořadí podle papírové předlohy. 

Vytištěná předloha je rozdělena do přirozených odstavců odpovídajících struktuře textu. V ní je vyznačeno 
250 korektur (průměrně 1 korektura na řádku). 

Za každou korekturu od začátku práce k poslední provedené korektuře se soutěžícímu připočte 100 bodů. 
Za korekturu s jakoukoli chybou či chybami a za neprovedenou korekturu se odečítá 250 bodů. Více chyb 
v jedné korektuře se počítá za jednu chybu. 

Soutěžní práce je hodnocena do místa, které soutěžící současně se závěrečným hvizdem oddělí od dalšího 
textu pěti prázdnými řádky (6x stiskne klávesu Enter). 

Soutěžící musí za 10 minut zpracovat minimálně 40 korektur v pořadí od první, aby byla jeho práce 
zařazena do výsledkové listiny. 

Soutěžní předlohu získá vyučující na Portálu dle harmonogramu před soutěží, vytiskne je v potřebném 
počtu výtisků a soutěžícím předá lícem dolů. Soutěžící si může předlohu otočit a zkontrolovat 20 sekund 
před startem. 

Zdrojový text, ve kterém se budou provádět korektury, bude mít soutěžící v krajském i celostátním kole 
k dispozici na Portálu. Prostřednictvím Portálu také odevzdává svou soutěžní práci. 

V případě stejného počtu bodů obsadí soutěžící stejnou příčku. 

Wordprocessing, profesionální zpracování textu 

Soutěžní zadání k vytištění i zdrojové dokumenty pro zpracování budou k dispozici na Portálu. 

Soutěž je přizpůsobena textovému procesoru Microsoft Word, na verzi Wordu nezáleží. Soutěžící využívá 

funkcí svého textového procesoru a přetváří zdrojové dokumenty podle zadání profesionálním způsobem 

tak, aby v co nejkratším čase správně provedl všechny úkoly, které mu vytištěná předloha ukládá. Předlohu 

obdrží soutěžící těsně před zahájením soutěže, zdrojové dokumenty stahuje z Portálu. 
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Zadání pro krajské kolo má jednu část, která obsahuje úkoly na formátování rozsáhlého dokumentu a úkoly 

na hromadnou korespondenci. Po rozdání zadání má soutěžící 5 minut na přečtení a přípravu. V této době 

nesmí pracovat s počítačem, ale může si do papírového zadání dělat vlastní poznámky. Po uplynutí doby na 

přípravu začne soutěžící pracovat se zdrojovými dokumenty, na řešení úkolů v krajském kole má k dispozici 

45 minut.  

V celostátním kole je zadání rozděleno do dvou časových úseků podle obtížnosti zadání (např. 60 minut + 

30 minut), celková doba soutěže je 90 minut. První část obsahuje nenaformátovaný text, kterému je třeba 

přiřadit formát podle zadání, a úkoly z hromadné korespondence. Ve druhé části je dán již naformátovaný 

text, který soutěžící musí přeformátovat do jiné podoby tak, aby nezměnil ostatní nastavené atributy. Pro 

řešení některých úkolů může být výhodnější využití tabulkového procesoru Microsoft Excel. Jakmile je 

rozdáno zadání první části, má soutěžící 5 minut na přečtení a přípravu. V této době nesmí pracovat 

s počítačem, ale může si do zadání dělat vlastní poznámky. Po uplynutí doby na přípravu začne formátovat 

obsah zdrojových souborů a zpracuje úkol z hromadné korespondence. Bezprostředně po uplynutí doby na 

řešení úkolů první části začíná druhá část soutěže. Soutěžícím je rozdáno zadání pro druhou část. Soutěžící 

mají opět nejdříve 5 minut na přečtení zadání a přípravu, ve kterých nesmějí použít počítač. Po uplynutí 

této doby začnou řešit úkoly v textovém procesoru. Všechny potřebné soubory má soutěžící k dispozici 

z Portálu. 

Součástí zadání v krajském i celostátním kole mohou být i ukázky z výsledného dokumentu, které slouží 

soutěžícímu k lepší orientaci. 

Soutěžící odesílá své zpracované zadání přes Portál v předem přesně daném časovém intervalu. 

Práce hodnotí soutěžní komise přímo na obrazovce počítače podle vyhodnocovací tabulky. Soutěžní práce 

se netisknou. Výsledky jsou seřazeny podle přidělených bodů, při jejich rovnosti v krajském kole obsadí 

soutěžící stejnou příčku, při rovnosti bodů v celostátním kole rozhoduje čas odevzdání.  

V případě, že jsou v odevzdané práci vážné nedostatky, které by práci neumožnily v praxi odevzdat, odečte 

soutěžní komise 15 bodů (v první části) nebo 10 bodů (ve druhé části). Závažné nedostatky: soutěžící smaže 

část dokumentu, celý dokument je převeden do jediného stylu, nejdou rozeznat nadpisy od běžného textu, 

úprava celého dokumentu je významně pozměněna apod. 

Pro zařazení do výsledkové listiny je nutné, aby soutěžící úspěšně získal alespoň 30 % maximálního 

bodového zisku. 

Záznam mluveného slova 

Soutěžící zaznamenává nejprve přehrávaný pětiminutový diktát kategorie C rychlostí 154, 172, 190, 208, 
226 slabik za minutu, případně pokračuje dalším pětiminutovým diktátem kategorie B rychlostí 247, 268, 
289, 310, 331 slabik za minutu po pětisekundové pauze mezi nahrávkami diktátu C a diktátu B. 

Soutěžící obdrží před soutěží link na cvičnou nahrávku v délce trvání 1 minuty, která je nahrána stejnou 
rychlostí jako první minuta soutěžního diktátu. Slouží k nastavení hlasitosti přehrávání. V krajském kole 
soutěžní diktát probíhá v Portále, nahrávka je spuštěna přímo Portálem, soutěžící používá sluchátka. 

Po skončení diktátu má soutěžící čas 60 minut, aby si svůj text opravil a doplnil, odevzdat může dříve, před 
ukončením tohoto časového limitu. 

Soutěžící odešle svou soutěžní práci rovnou z Portálu, v němž v krajském kole diktát zpracovává, speciálním 
tlačítkem „Odeslat“. 

V celostátním finále soutěž probíhá ve Wordu. 

Jako úspěšná je hodnocena práce, v níž jsou zpracovány minimálně tři minuty diktátu, není-li překročen 
limit penalizace (viz tabulka).  

Pořadí úspěšnosti soutěžících se stanoví podle počtu uznaných minut převodu (poslední tři jsou nejlepší) 
a penalizace (od nejnižší k nejvyšší). Na převod je 60 minut bez ohledu na délku záznamu. 
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Minuty 
Limit penalizace pro diktát kategorie 

B C 

1, 2, 3 35 24 

2, 3, 4 38 26 

3, 4, 5 41 28 

4, 5, 6  30 

5, 6, 7  32 

Audiotranscription 

Soutěžící přepisuje zvukovou nahrávku, která je nadiktována rychlostí 600 znaků za minutu. Na zpracování 
nahrávky má 10 minut. Nahrávku si soutěžící stáhne z Portálu. 

Soutěžící obdrží nejpozději 24 hodin před soutěží link na cvičnou nahrávku v délce trvání 1 minuty, která je 
nahrána stejnou rychlostí jako soutěžní diktát. Cvičná minuta slouží pro nastavení vhodné rychlosti diktátu.  

Pro svou práci využívá software ke zpomalení/zrychlení nahrávky, doporučený je freeware Express Scribe. 
Manuál na jeho použití je k dispozici na www.zav.cz.  

V krajském kole žáci pracují v Portálu, v celostátním finále ve Wordu. 

Za chybu se sráží 25 úhozů. Chybou je míněno nesprávně napsané slovo, chybějící/přebývající slovo, 
nesprávně použitá interpunkce. 

Pro úspěšné zařazení do výsledkové listiny musí být čistý výkon minimálně 200 úhozů za minutu a současně 
nesmí být překročen limit 1 % chyb. 

Soutěžící mohou využít zkratkového systému. 

Kombinace 

Soutěžící, kteří se ve finálovém kole účastní více soutěží, budou zařazeni do výsledkové listiny všestrannosti. 

Kritériem pořadí je počet úspěšně absolvovaných soutěží. V případě rovnosti počtu soutěží rozhoduje nižší 
součet pořadí v jednotlivých soutěžích. Je-li i toto číslo shodné, soutěžící obsadí stejné pořadí. 

Čl. 10 – Ochrana osobních údajů 

S veškerými zpracovávanými osobními údaji účastníků bude zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů – „GDPR“). 

Praha leden 2023 

Za soutěžní komisi:  

Ing. Helena Zaviačičová, předsedkyně Interinfo ČR 

http://www.zav.cz/

