Mistrovství ČR ve zpracování textů 2021 online
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí soutěžící,
jak víte, v loňském roce se poprvé neuskutečnilo tradiční mistrovství ČR žáků v grafických předmětech poté,
co MŠMT vyřadilo tuto soutěž ze seznamu podporovaných soutěží. Po začátku pandemie nebylo ani
myslitelné soutěž zrealizovat v nějaké náhradní formě. Uplynul další rok a z hlediska docházky do škol se
nezměnilo nic, proto Interinfo ČR přichází s nabídkou uspořádat letošní MR žáků ve spolupráci s Vítem
Valešem (NPI ČR) a Asociací obchodních akademií online.
Již rok ve školách probíhá výuka nestandardně a velmi omezeně, převážně jen online, tréninky na soutěže
ve zpracování textů neprobíhají vůbec nebo jen minimálně. Výbor Interinfo ČR, z. s., proto přijal rozhodnutí
převzít pořádání mistrovství, byť v souvislosti s aktuálními podmínkami výhradně online a pouze ve třech
disciplínách, které jsou jednoduše technicky, organizačně i v duchu fair play zvládnutelné:




Opis 10 minut z obrazovky, penalizace 50 úhozů za neopravenou chybu
Minutovky (25 minutových opisů s penalizací 100 – soutěžícímu je vždy uznána polovina zlepšení
oproti stávajícímu uznanému výkonu)
Opis 5 minut v anglickém jazyce, penalizace 25 úhozů za neopravenou chybu

Český opis 10 minut a minutovky budou s využitím nativního podtrhávání chyb v prohlížeči (podobně jako
ve Wordu).
Soutěž proběhne dvoukolově.
Krajské kolo
První „krajské“ nominační kolo bude asynchronní, s možností absolvovat v termínu 15.–26. března 2021.
Žáci si napíší podle svých časových možností všechny tři disciplíny a po uzavření výsledkové listiny prvních
maximálně 100 žáků v každé věkové kategorii postoupí do celostátního finále. Počty postupujících budou
upřesněny po uzávěrce krajského kola.
Celostátní finále
Finálové kolo proběhne dne 7. dubna 2021, již synchronizovaně v přesných časech v tomto
předpokládaném harmonogramu:






9:00
9:30 h
10:00 h
10:45 h
12:00 h

zahájení přes aplikaci MS Teams
opis textu 10 minut s penalizací 50 úhozů za neopravenou chybu v ZAV
minutovky
anglický opis 5 minut s penalizací 25 úhozů za neopravenou chybu
vyhlášení výsledků online přes aplikaci MS Teams

Přihlášky do krajského kola
Učitelé ze škol, které využívají výuku ZAV, provedou běžnou nominaci na tyto disciplíny soutěžícím žákům,
jak jsou zvyklí z ostatních výukových, tréninkových i soutěžních sestav.
Učitele ze škol, které výuku ZAV nevyužívají, prosíme, aby vyplnili tento online formulář. Po jeho vyplnění
obdrží potvrzení a vzápětí další instrukce e-mailem na adresu, kterou uvedou ve formuláři.
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Věkové kategorie a výkonnostní limity
Soutěž je vypsána samostatně pro středoškolskou mládež, tj. 1.–4. ročníky středních škol a odpovídající
ročníky víceletých gymnázií. Vlastní samostatnou kategorii se stejnými disciplínami i podmínkami
vypisujeme pro žáky základních škol a žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Počet účastníků za školu není limitovaný, výkonnostní limit pro český opis je 250 čistých úhozů za minutu
pro žáky SŠ, 150 čistých úhozů pro žáky ZŠ. Český opis 10 minut s penalizací 50 úhozů za neopravenou chybu
bude nominačním kritériem pro postup do finále. Postoupivší žáci budou ve finále psát všechny tři disciplíny.
Technické a softwarové vybavení
Celostátní finále proběhne s využitím aplikace Microsoft Teams – společné zahájení a vyhlášení výsledků.
V průběhu soutěže nebudou muset být soutěžící v MS Teams připojeni, aby zbytečně nebyl zatěžován
počítač soutěžícího.
Soutěžící musí mít pro realizaci soutěže vlastní počítač a internetové připojení, prohlížeč Google Chrome
nebo nový Microsoft Edge. Papírových předloh nebude třeba, všechny opisy proběhnou z obrazovky. Selželi soutěžícímu technika nebo internetové připojení, nemá nárok na opakování soutěže ani v jednom z kol.
Pro celostátní finále si žáci zajistí webkameru.
Poplatky, diplomy a medaile
V tomto nestandardním období i výjimečném způsobu konání online nebude v tomto ročníku soutěž
podléhat žádným účastnickým poplatkům.
První tři soutěžící v každé disciplíně obdrží diplomy a medaile, všichni úspěšní soutěžící elektronický
účastnický list.
Další možnosti soutěžení
Do konce tohoto školního roku bude možné změřit síly ještě ve dvou dalších soutěžích.




„Mezinárodní internetová soutěž INTERSTENO“ – přihlášky i možnost soutěžit již probíhá,
registrovat žáky je možné až do konce dubna 2021, vlastní soutěž v mateřském jazyce nebo v 16
dalších jazycích je třeba absolvovat od 15. března do 12. května 2021.
„ZAV-Olomouc“ – sestává z minutovek a tří desetiminutových opisů s penalizací 10, 50 a 100 za
neopravenou chybou, vyhodnoceny budou jednotlivé opisy, kombinace v součtu čistých výkonů
z jednotlivých opisů a soutěž družstev. Termín bude upřesněn.

Školy, které nevyužívají výuku ZAV, budou moci pro účast v obou těchto soutěžích využít již provedené
registrace do MR žáků ve zpracování textů.
Těšíme se na hojnou účast i možnost alespoň omezeně změřit síly ve zpracování textů. Vaše případné dotazy
a připomínky rádi zodpovíme na adrese helena@zav.cz. V urgentním případě je možný telefonický kontakt
603 302 128.

Helena Zaviačičová, v. r.
Interinfo ČR
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