
    
 

 
 

Obchodní akademiea VOŠS  

Ostrava-Mariánské Hory 

Vás zve na 

Mistrovství České republiky 

v grafických předmětech 

konané ve dnech 

14. a 15. května 2019 

Soutěž probíhá pod záštitou náměstka hejtmana  

MS kraje pana Mgr. Stanislava Folwarczneho 

 

Spolupořadatelé: 

 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení 

a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Interinfo ČR 



    
 

 
 

 

Soutěžní disciplíny 
 

 psaní na klávesnici  

 korektura textu 

 wordprocessing 

 záznam mluveného slova 

Program 

14. května 2019 

9:30 Prezence, ubytování, instalace 
techniky 

 (dále průběžně po příjezdu)  

10:00 Porada komisí pro hodnocení 
Wordprocessingu a Záznamu 
mluveného slova 

10:15–12:15 Wordprocessing 

12:00 Oběd 

12:30–14:20 Záznam mluveného slova 

14:00 Slavnostní zahájení  

15:00 Doprovodný program pro soutěžící  

15:00 Opravy prací  

18:00 Večeře 

18:30 Porada všech pedagogických 
pracovníků, hodnotitelů a 
doprovodu soutěžících, společenský 
večer 

18:30 Procházka Ostravou pro zájemce 
v doprovodu našich studentů 

15. května 2019 

7:00 Snídaně 

7:30 Prezence neubytovaných účastníků 

8:00 Instalace techniky v učebnách 

8:30–9:00 Korektura textu 

9:00–9:30 Psaní na klávesnici 

9:30 Práce komisí - hodnocení prací, 
sestavování výsledkových listin a 
tisk diplomů pro všechny disciplíny 

9:30 Doprovodný program 

12:00 Oběd 

13:00 Závěrečná porada 

13:30 Slavnostní ukončení a vyhlášení 
výsledků 

14:30 Ukončení  - odjezd domů 

  



    
 

 
 

 

Základní informace 

1. Přihlášky (podložené nominací z NÚV) zašlete zpět obratem, nejpozději do 18. dubna 2019. 

2. Startovné ve výši Kč 600,-- na soutěžícího zaplaťte na účet číslo 62235761/0100, VS 3333. Do zprávy 
pro příjemce uveďte jméno soutěžícího. Startovné uhraďte do 30. dubna 2019.  

3. Pro všechny soutěžící, jejich doprovod (1 nominovaný doprovod za kraj) a porotce je zajištěno 
ubytování v našem domově mládeže. Ubytování je včetně snídaně. Pro další účastníky je možné zajistit 
nocleh v blízké ubytovně, pokud už nebudou volná místa v našem domově mládeže. Stravování je 
zajištěno ve 200 m vzdálené jídelně v základním rozsahu oběd – večeře – oběd. Pokud budete 
potřebovat ubytování a stravování pro další doprovod, uveďte to prosím do přihlášky.  Za tyto osoby se 
bude poplatek hradit na místě – ubytování 300 Kč/noc, stravování (snídaně 80 Kč; oběd a večeře po 
40 Kč). Pokud by měl někdo zájem o ubytování z pondělí na úterý a úterní snídani, uveďte to také 
v přihlášce. Nominovaní doprovázející (1 osoba za každý kraj) nehradí ubytování ani stravování.  

4. Úhrada jízdného soutěžícím a delegovanému doprovodu (za každý kraj 1 osoba) při cestě do Ostravy 
a zpět je poskytována v ceně jízdného hromadnou dopravou, a to ekonomicky nejvýhodnějším 
způsobem. Z doložené hromadné jízdenky musí vyplývat, za jaký počet účastníků je hrazena (+ přiložte 
jmenný seznam). V případě použití soukromého motorového vozidla poskytne organizátor náhradu 
pouze jedné osobě ve výši odpovídající ceně jízdenky hromadného dopravního prostředků dálkové 
dopravy 2. třídy. 

5. V každé kategorii budou vydány samostatné výsledkové listiny. První tři místa v každé kategorii budou 
odměněna diplomy, poháry a věcnými cenami. Drobné ceny máme i pro další umístěné. 

6. S pedagogickým doprovodem je počítáno jako se členy poroty a dozorem v průběhu soutěží (návrhy 
dohodneme na základě přihlášek předem, doladíme na poradě v den konání). 

7. Soutěž bude probíhat na počítačích vybavených operačním systémem Windows 10 a Office 2016. 
Porty pro připojení klávesnice jsou typu USB. Soutěžící si musí přivézt vlastní stojánky na předlohy, 
případně i vlastní redukce.  

8. Použití vlastního vybavení je možné na vlastní odpovědnost. V případě poruchy si za ně ručí účastník. 
O jeho využití nás prosím v přihlášce informujte. 

9. Soutěž v jednotlivých kategoriích bude probíhat v souladu se Soutěžním řádem, který vydal Národní 
ústav pro vzdělávání, referát Státní těsnopisný ústav, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, 
tel.: 274 022 365, e-mail: vit.vales@nuv.cz,  

http://www.nuv.cz/cinnosti/kurikulum-vseobecne-a-odborne-vzdelavani-a-evaluace/statni-tesnopisny-
ustav/mistrovstvi-ceske-republiky-v-grafickych-predmetech 

10. Doprovodný program pro soutěžící i doprovod je připraven na oba dny. V úterý 14. května 2019 po 
slavnostním zahájení zaveze autobus zájemce do nedalekého hornického muzea LANDEK Park. Zde si 
mohou prohlédnout expozici bývalého dolu a také „sfárat do dolu“. Ve středu 15. května 2019 
dopoledne je možné zúčastnit se prohlídky města s výkladem a rozhlédnout se po Ostravě z věže 
radnice. Svou účast na doprovodném programu prosím uveďte v přihlášce. Upozorňujeme na vhodný 
oděv dle zvolené aktivity. 

 

 

 



    
 

 
 

 

 

 

11. Polohu naší školy i s mapkou naleznete na 
http://www.oao.cz/index.php/home/kontakt-identifikace 

12. Kontaktní osoby:  

 organizační záležitosti: Jana Prokopová, tel.  725 741 375,  e-mail: jana.prokopova@oao.cz 

 ubytování: Lea Sysalová, tel. 599 524 215, e-mail: lea.sysalova@oao.cz 

 přihlášky: Jana Prokopová e-mail: jana.prokopova@oao.cz 

 technické záležitosti: Ing. Martin Glac, e-mail: martin.glac@oao.cz 

13. Formuláře přihlášek naleznete v příloze. Pro účely soutěže jsou nutné osobní údaje soutěžících (jméno, 
příjmení, rok studia, rok narození), přijetím nominace projevují svůj souhlas s užitím těchto údajů. 

14. Všechny informace naleznete také na webových stránkách naší školy www.oao.cz.  

15. Doprava do naší školy: 

- příjezd na vlakové nádraží Ostrava-Svinov – tramvaj č. 3, 4, 8, 9 (směr Ostrava centrum) – zastávka 
Prostorná, doba jízdy 6 min., cena jízdenky 16 Kč 

- příjezd na vlakové nádraží Ostrava-hl. nádraží – tramvaj č. 8 (směr Poruba) – zastávka Prostorná, 
doba jízdy 18 min., cena jízdenky 20 Kč 

nebo trolejbus č. 102, 108 (směr Sokola Tůmy) zastávka Vršovců, doba jízdy 23 min, cena jízdenky 
20 Kč 

- příjezd na autobusové nádraží (ÚAN) – tramvaj č. 4, 8, 9, 11 (směr Poruba) – zastávka Prostorná, 
doba jízdy 8 min, cena jízdenky 16 Kč.  

17.  V případě problémů při dopravě volejte na výše uvedená telefonní čísla. Spojení je možné vyhledat na 
webových stránkách Dopravního podniku Ostrava www.dpo.cz. 

 

Těšíme se na Vaši účast. 

 

 

 

Ing. Eva Kazdová v. r. Ing. Jana Prokopová v. r. 

ředitelka Obchodní akademie Ostrava-Mariánské Hory učitelka PEK 

 


