
                                   Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola  
                                                          a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,  
                                                                                     Klatovy, Plánická 196 

 

Pozvánka na talentovou soutěž v psaní  

na klávesnici PC 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

dovolujeme si Vás pozvat již na 3. ročník talentové soutěže v psaní na klávesnici PC 

určené žákům základních škol. 

 

Přihlásit se mohou žáci, kteří mají chuť si zasoutěžit a ověřit si svoji dovednost psaní všemi 

deseti. Zároveň Vám nabízíme možnost předání zkušeností pro výuku psaní na klávesnici na 

Vaší škole, pokud tento předmět již vyučujete nebo o jeho zavedení do budoucnosti 

uvažujete. 

 

Termín: 15. ledna 2015 v 9:00 hodin 

 

Místo:  VOŠ, OA, SZŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Klatovy 

  Plánická 196 

 

Účast na soutěži přislíbili také manželé Zaviačičovi (zástupci ČR v Intersteno, autoři 

programu pro výuku psaní všemi deseti na PC ZAV). 

 

Soutěže se mohou zúčastnit žáci, kteří na klávesnici psát neumí, a dokonce i ti, kteří nemají 

žádné zkušenosti s PC. Program je totiž nastaven i pro úplné začátečníky. Děti si vyzkouší 

desetiprstovou metodu a zároveň je tato soutěž může motivovat ke zvládnutí této dovednosti.  

 

PROGRAM: 

8:45– 9:00 Prezence 

9:00– 9:05 Zahájení 

9:05– 9:30 Rozepisování 

9:30–10:00 Půlhodinová soutěž v ovládání klávesnice PC  

(pro vyučující výměna zkušeností, předání informací) 

10:00–10:45 Přestávka – hry na PC 

10:45  Exhibiční vystoupení několikanásobné mistryně světa v psaní na klávesnici 

p. Heleny Zaviačičové - Matouškové 

 Beseda o mistrovství světa v grafických disciplínách  

12:00  Vyhlášení výsledků 

 

Pro soutěžící i doprovod je zajištěno občerstvení a v případě zájmu i oběd. Náklady na cestu 

hradí vysílající škola. 

 

Těšíme se na Vaši účast! 
 

Ing. Soňa Rabušicová 

ředitelka v. r. 

 



                                   Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola  
                                                          a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,  
                                                                                     Klatovy, Plánická 196 

Přihláška 

na talentovou soutěž v psaní na PC, která se koná 15. ledna 2015 

Kontaktní osoba:  Ing. Radka Schusterová, tel.: 604 772 399,  

e-mail: schusterova.r@seznam.cz 

Uzávěrka přihlášek: 9. ledna 2015, přihlášku stačí poslat pouze e-mailem 

Žáci (maximálně 3 ze školy) 

Škola Třída Jméno a příjmení Datum narození 

Mám zájem o 

oběd 

(ano x ne) 

     

     

     

 

Doprovod: 

Škola Titul, jméno a příjmení E-mail 

oběd 

ano x ne 

    

  

   

V ………………………… dne………………   ………………………………… 

        podpis ředitele školy 

 


