
Interinfo ČR, Internetová škola ZAV, NÚV 
a Základní škola Vítězná v Litovli 

si Vás dovolují pozvat na  
 

24. mistrovství ČR OPEN 2017 
ve zpracování textů, 

které se koná ve dnech 23.–25. listopadu 2017 na Základní škole Litovel, 
Vítězná 1250, okres Olomouc. 

 

Organizační schéma zůstává na základě dobrých zkušeností z minulých let 
shodné, jen s drobnými úpravami. Věříme, že soutěžící budou mít i dostatek 
času na odpočinek a setkání s ostatními, ale také doprovázející učitelé na 
kvalitní a férové vyhodnocení a především čas společně posedět a vyměnit si 
zkušenosti. 
 
Předběžný program (změny po shrnutí přihlášek nejsou vyloučeny): 
Čtvrtek 23. listopadu 2017 

13:00 h Prezence, oběd 
14:00 h Příprava pracovního místa ve školní jídelně 
15:00 h Soutěž Wordprocessing 
17:00 h Soutěž Protokolování 
18:00 h Večeře ve školní jídelně  

Pátek 24. listopadu 2017 
 9:00 h  Slavnostní zahájení  
 9:30 h  Soutěž Těsnopis C-B-A 
 9:30 h  Opravy soutěžních prací (v průběhu celého dne) 
11:30 h Soutěž Real-time 
12:30 h Oběd ve školní jídelně  
13:30 h Korektura textu 
14:00 h Soutěž Audiotranscription 
14:30 h Opravy soutěžních prací 
17:00 h Večeře ve školní jídelně  
18:30 h Přátelské posezení – sborovna 

Sobota 25.listopadu 2017 
  9:00 h Opravy soutěžních prací 
  9:30 h Soutěž Opis 30 minut 
11:00 h Oběd ve školní jídelně  
cca 13:00 h Vyhlášení výsledků  
 
 

Stravování:  
Školní jídelna ZŠ Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc 

 Oběd:      69,--Kč  do 14 let 56,--Kč 

 Večeře:   63,--Kč do 14 let 53,--Kč 



Závazné přihlášky prosíme zaslat mailem na adresu helena@zav.cz nejpozději do 17. 11. 2017. 
 
Všechny soutěže jsou vyhlášeny pro tři věkové kategorie: 

 žáci (do 16 let včetně) * junioři (17–20 let včetně) * praktici (21 a více let) 

 pro soutěž v opisu textu a v korektuře je nově vyhlášena věková kategorie "Děti do 
12 let" 

 
Vyhlášen bude také celkový vítěz v kombinaci, která bude vyhodnocena na principu 
olympijského bodování (1. místo = 7 bodů, 2. místo = 5. bodů, 3. místo = 4 body, 4. místo = 
3 body, 5. místo = 2 body, 6. místo = 1 bod). Všechny ostatní disciplíny proběhnou podle 
reglementu INTERSTENO. 
 
Výsledky MR OPEN budou zařazeny do podkladů pro výpočet finanční podpory Interinfo ČR pro 
světový šampionát ve zpracování textů INTERSTENO 2019. MR OPEN 2017 je také součástí 
meziškolní soutěže ZAV 2017/2018, školám budou započteny body za nejlepší umístění 
jednotlivce ve věkové kategorii žák nebo junior.  
 
Startovné pro soutěžící činí Kč 450,--, pro doprovázející osoby poplatek Kč 200,--. 
Pro soutěžící – členy Interinfo, ať už fyzické osoby nebo žáky členských škol Interinfo – činí 
startovné Kč 400,--, pro doprovod, členy Interinfa, poplatek Kč 150,--. Tyto poplatky nezahrnují 
ubytování a stravování ve školní jídelně. Startovné a ostatní náklady podle Vašich objednávek 
prosíme uhradit převodem na běžný účet Interinfo ČR číslo 0202732349/0800, variabilním 
symbolem bude číslo faktury, kterou obdržíte po zaslání přihlášky elektronicky. Adresu příjemce 
či případné rozdělení platby prosím specifikujte v přihlášce. 
 
 
Ubytování: Zajišťuje si každý sám. Všechny ceny jsou za osobu/noc.  
 
1. Motel Bábek: Uničovská 20, Litovel (do 20. 11. rezervace míst. Je třeba upozornit, že se 
jedná o soutěž ve zpracování textu!) 
Tel.: 734 850 984 – benzínka objednávky ubyt.  
Cena: 320,--Kč 
Dvoulůžkové pokoje. Celkem 12 míst. 
Cesta k motelu. Vlaková zastávka Litovel. Autobus – autobusové nádraží. Pak pěšky směr 
obchod Penny. 
Motel je cca 10 minut od školy. 
 
2. Apartmány Pekin: Palackého 905, Litovel (Je třeba upozornit, že se jedná o soutěž ve 
zpracování textu!) 
Tel.: 606 215 991 Martina Pekařová 
Cena: 350,--Kč 
Dvou a třílůžkové pokoje.  
www.apartmany-pekin.cz 
Vlaková zastávka Litovel – předměstí. Autobusová – Palackého. 
Apartmány jsou cca 15 minut od školy. 
 
3. Apartmány Mlýnice: B. Němcové 1325, Litovel (do 20. 11. rezervace míst) 
Preferují rezervaci přes www.booking.com 
Tel.: 607 077 800  
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Cena: 350,--Kč 
Dvou až sedmilůžkové pokoje. Celkem 22 míst.  
www.mlynice.com 
Vlaková zastávka Litovel - město. Autobus – autobusové nádraží. Pak pěšky směr město. 
Apartmány jsou cca 10 minut od školy. 
 
4. Penzion u Mlýna 15 míst 
www.booking.com 
 
5. Penzion Relax  24. míst – bývalá Pizzerie 
www.booking.com 
 
 
6. Domov mládeže SOŠ Litovel: Gemerská 505, Litovel 
Objednávky: reditel@zsviteznalitovel.cz 
Tel.: 731 166 325 Z. Absolonová 
Cena: 250,--Kč  
Dva třílůžkové pokoje a jeden dvoulůžkový, sociální zařízení na chodbě. 

+ společná turistická učebna - celkem 8 lůžek 120 Kč/lůžko/noc 

Vlaková zastávka Litovel. Autobus – autobusové nádraží. Pak pěšky směr obchod Penny. 
Ubytovna je cca 10 minut od školy. 
 
Další možnosti ubytování: 
http://www.litovel.eu/cs/turistika/ubytovani-v-litovli-a-okoli.html 
 
 
Pro soutěž je možné si zapůjčit školní počítač. Prosíme, abyste tuto volbu specifikovali ve 
své přihlášce. UPOZORNĚNÍ: do školních počítačů není možné instalovat žádný vlastní 
software ani šablony! 
 
Účast na pátečním posezení (určeno všem, soutěžícím i doprovodu) – uveďte prosím 
v přihlášce Ano – Ne. 
Cesta ke škole. V Litovli jsou jen 2 základní školy. Vítěznou každý zná. Z autobusového 
nádraží směr poliklinika. Vlak – zastávka Litovel – město, pak pěšky směr poliklinika. 
 
Prosíme o napsání přibližného času příchodu do školy 
 
Těšíme se na každoroční tradiční soutěžní setkání a přejeme do té doby úspěšný trénink! 
 
 
Helena a Jaroslav Zaviačičovi 
Interinfo ČR / Internetová škola ZAV 
 
Zuzana Absolonová, ředitelka 
Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc 

http://www.mlynice.com/
http://www.booking.com/
http://www.booking.com/
mailto:reditel@zsviteznalitovel.cz
http://www.litovel.eu/cs/turistika/ubytovani-v-litovli-a-okoli.html

