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PROPOZICE K CELOSTÁTNÍMU FINÁLE 

Finále se uskuteční ve dnech 29.–30. března 2023 v Havlíčkově Brodě, v Obchodní 

akademii a hotelové škole, Bratříků 851, 580 02  Havlíčkův Brod. 

Účastnický poplatek činí 700 Kč za startujícího žáka, 300 Kč za doprovázejícího učitele. 

Členské školy Interinfo ČR hradí účastnický poplatek za studenty ve zvýhodněné výši 

400 Kč. 

Z účastnického poplatku, prostředků Interinfo ČR a sponzorského příspěvku ZAV bude 

žákům i doprovázejícím učitelům hrazeno ubytování, večeře, snídaně a oběd ve školní 

jídelně, doprovodný program a všechny organizační výdaje. Jízdné hradí žákům i učitelům 

vysílající škola. 

Ubytování je zajištěno ve dvou penzionech v Havlíčkově Brodě, přesné rozdělení do 

jednotlivých penzionů a pokojů obdržíte po uzávěrce přihlášek. V případě, že budete mít 

zájem o ubytování v penzionu již z úterý 28. na středu 29. března, specifikujte tuto 

skutečnost v přihlášce a tu prosím odešlete co nejdříve. 

Stravování je zajištěno ve školní jídelně v rozsahu večeře, snídaně a obědy, zájem taktéž 

specifikujte v přihlášce. Máte-li zájem o oběd již 29. 3. 2023, je možné jej objednat a 

uhradit nad rámec startovného. 

Soutěžních disciplín se uskuteční celkem pět: 

• opis textu, 

• korektura textu, 

• wordprocessing, 

• audiotranscription, 

• záznam mluveného slova. 

Účastník soutěží pouze v disciplínách, ve kterých byl do soutěže nominován.  

Soutěž se řídí organizačním řádem, který byl vyvěšen na webu, společně s pravidly 

disciplín a podklady pro trénink. 

Žádáme soutěžící, aby si přivezli vlastní stojánek a sluchátka (k soutěži 

audiotranscription a záznam mluveného slova), na místě nemusí být k dispozici. 



 

2 

Online účast není v letošním roce možná, děkujeme za pochopení. 

Žáci mohou využít školních počítačů (Word 2013 a vyšší) s připojením vlastní klávesnice 

nebo mohou soutěžit na vlastních dovezených noteboocích. Tuto informaci specifikujte 

prosím v přihlášce. 

Všechny soutěže proběhnou v textovém procesoru Word. 

Pro žáky i doprovázející pedagogy bude připravena exkurze do pivovaru a druhý den po 

soutěžích prohlídka města. Do přihlášky uveďte, zda se exkurze ZÁVAZNĚ zúčastníte.  

29. března večer se uskuteční porada vyučujících, na kterou zveme všechny 

doprovázející pedagogy. 

Celostátní finále mistrovství ČR žáků ve zpracování textů 2023 proběhne za finanční 

podpory MŠMT pod hlavičkou Interinfo ČR ve spolupráci s hostitelskou Obchodní 

akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod a partnery Internetovou školou ZAV, 

Národním pedagogickým institutem a Asociací obchodních akademií. 

Předběžný program: 

Středa 29. března 2023 

Příjezd účastníků do školy, prezence 

13:00 Soutěž Wordprocessing  

15:15 Soutěž Korektura textu 

16:00 Slavnostní zahájení 

16:30 Krájení dortu k 30. výročí soutěže 

17:00 Exkurze do pivovaru  

19:00 Večeře ve školní jídelně, ubytování  

20:00 Porada doprovázejících pedagogů 

Čtvrtek 30. března 2023 

7:30 Snídaně ve školní jídelně 

8:00 Soutěž Záznam mluveného slova 

9:00 Soutěž Audiotranscription 

10:00 Soutěž Opis textu 

10:30 Odchod na prohlídku Havlíčkova Brodu 

12:00 Oběd ve školní jídelně 

13:00 Vyhlášení výsledků (podle situace je možné vyhlášení dříve)  
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Elektronickou přihlášku prosím vyplňte nejpozději do 15. března 2023 12:00 h. 

Vyplněním formuláře a účastí na soutěži souhlasíte se zpracováním osobních údajů 

v nezbytném rozsahu pro uskutečnění soutěže.  

Na základě formuláře obdržíte fakturu k úhradě startovních poplatků, uhraďte ji prosím 

na účet Interinfo ČR uvedený na faktuře a jako variabilní symbol použijte číslo faktury. 

Těšíme se na setkání s Vámi! 

Helena Zaviačičová, v. r. Jaroslav Zaviačič, v. r. Jiří Forman, v. r. 
Interinfo ČR Internetová škola ZAV OA a HŠ Havlíčkův Brod 

 

https://forms.microsoft.com/e/3eK4t79GyD

