
Základní pokyny 
 
Vycházejí ze Soutěžního řádu pro Mistrovství republiky žáků v psaní na klávesnici, 
korektuře textu, wordprocessingu, záznamu mluveného slova a stenotypistice ve školním roce 
2017/18 vydaného NUV Praha. Mají ujednotit organizační záležitosti v jednotlivých 
kategoriích a organizaci soutěže obecně. 
 
 

1. Předpokládáme, že soutěže v psaní na klávesnici se zúčastní studenti, kteří dovedou 
napsat nejméně 250 čistých úhozů za minutu. Připomínáme, že za každou chybu se 
odečítá 50 úhozů a práce, které mají více než 0,50 % chyb, se vyřazují. Pořadí se 
stanoví podle počtu čistých úhozů a při jejich rovnosti rozhoduje procento chyb. 

 
2. Soutěžící opisují po předchozím rozepsání text po dobu 10 minut, souvisle bez 

odstavců, zásadně nepoužívají klávesu Enter. Předlohu obdrží na papíře. 
 

3. Soutěžní práce z opisu a korektury textu budou opraveny pomocí opravného programu 
ZAV-JURY. 

 
4. Pro soutěžící v kategorii korektura textu neplatí povinnost zúčastnit se disciplíny opis. 

Při rovnosti počtu bodů několika soutěžících není další kritérium a všichni mají stejné  
umístění. Soutěžící musí za 10 minut vyřešit nejméně 40 korektur, aby byla hodnocena  
jeho práce v celkovém pořadí. 
 

5. V krajské soutěži může každý účastník soutěžit i ve více disciplínách, pokud do nich 
byl předem přihlášen (pod jedním startovním číslem). 

 
6. Soutěžící mohou používat vlastní software, libovolné šablony nebo makra. 

 
7. Pokud si soutěžící doveze vlastní techniku, odpovídá za její fungování. V případě, že 

se vyskytnou technické problémy, o dalším postupu rozhodne soutěžní komise. 
 

8. Počet soutěžících v jednotlivých kategoriích plně závisí na rozhodnutí pořadatele  
a jeho možnostech vzhledem ke kapacitě odborných učeben, stravování, ubytování  
a výše finančních prostředků. 

 
9. Každá škola vyšle ped. pracovníka (podle počtu soutěžících 1-2), který bude začleněn 

v jednotlivých soutěžních komisích. 
 

10.  Soutěžící v kategorii wordprocessing, která se opravuje ručně a je časově náročná, 
 má s sebou ped. doprovod, který tuto disciplínu ovládá a aktivně se zapojí do jejího 
 vyhodnocování. 

 
11. V případě obsazení některé kategorie menším počtem soutěžících může pořadatel po 

dohodě zvýšit počet žáků z úspěšných škol, které soutěží pravidelně s výbornými 
výkony. 

 
12. Soutěže se mohou zúčastnit všechny střední školy (není možná účast studentů 

primy až kvarty osmiletých gymnázií). 


