Interinfo ČR, Internetová škola ZAV, NÚV
a Obchodní akademie Hovorčovická, Praha 3
si Vás dovolují pozvat na

26. mistrovství ČR OPEN 2018
ve zpracování textů,
které se koná ve dnech 6.–8. prosince 2018 v Obchodní akademii Hovorčovická,
U Vinohradského hřbitova, Praha 3.
Organizační schéma zůstává na základě dobrých zkušeností z minulých let
shodné, jen s drobnými úpravami. V Istanbulu na jednání Intersteno byla zrušena
vícejazyčná soutěž, proto nebude tato soutěž na program zařazena. Věříme, že
organizační schéma přinese dostatek času na odpočinek a setkání s ostatními
i vychutnání předvánoční Prahy, ale také doprovázejícím učitelům na kvalitní
férové vyhodnocení a především čas společně pobýt a vyměnit si zkušenosti.
Předběžný program (změny po shrnutí přihlášek nejsou vyloučeny):
Čtvrtek 6. prosince 2018
13:00 h
Prezence
14:00 h
Příprava pracovního místa v učebnách
15:00 h
Soutěž Wordprocessing
17:00 h
Soutěž Protokolování
Pátek 7. prosince 2018
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
Opravy soutěžních prací
Sobota 3.prosince 2016
9:00 h
Opravy soutěžních prací
9:00 h
Soutěž Audiotranscription
10:00 h
Soutěž Opis 30 minut
11:00 h
Oběd ve školní jídelně
cca 12:00 h Vyhlášení výsledků ve školní jídelně

Stravování:
Školní jídelna OA Hovorčovická
 Oběd: 65,--Kč
Objednávky prosím specifikujte v přihlášce nejpozději do 25. listopadu 2018.
Platí se v hotovosti přímo v kanceláři školní jídelny při příjezdu.
Závazné přihlášky prosíme zaslat mailem na adresu helena@zav.cz nejpozději do 25. 11. 2018.
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 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 v Cagliari. MR OPEN 2018 je také
součástí meziškolní soutěže ZAV 2018/2019, 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 obědy ve školní jídelně. Startovné a ostatní náklady podle vlastních 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.
Slušné ubytování nabízí například tato ubytovna:
http://www.4-majetkova.cz/Ubytovna-Novodvorska.html
Do místa konání se lze dopravit autobusy MHD s jedním přestupem.
Pro soutěž je možné si zapůjčit školní počítač (Windows 10, Microsoft Office 2013, 2016
a 2019). Prosíme, abyste tuto volbu specifikovali ve své přihlášce.
UPOZORNĚNÍ: do školních počítačů není možné instalovat žádný vlastní software ani
šablony!
Cesta ke škole. Stanice metra linky A Želivského – viz připojená mapka.
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
Mgr. Zdeněk Marek, ředitel
Obchodní akademie Hovorčovická, Praha 3

