
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové,                                                    
Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 

 
 

 
 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, zveme vaše žáky na  
 

Hradecký víceboj 2018 
aneb 

Mistrovství Královéhradeckého kraje v psaní na klávesnici 
 
 

Kdy?  V úterý 10. dubna od 9 hodin (předpokládané ukončení cca ve 13:30 hodin) 
 
Co? Soutěž žáků v psaní na klávesnici PC 

 
Kde?  V počítačové učebně č. 34 
 
Předpokládaný program:  
 
8:30 - 9:00   prezence 
9:00    slavnostní zahájení, přivítání účastníků 
9:15 - 9:45   talentová soutěž 
10:00 – 10:10 opis textu 10 minut s penalizací 10 úhozů za neopravenou chybu 
10:30 – 10:50 práce v sestavě anglicko-českých slovíček 
11:00 – 11:10 opis textu 10 minut s penalizací 50 úhozů za neopravenou chybu 
10:40 – 11:00 práce v sestavě německo-českých slovíček s rozšířením o audio 
11:20 – 11:40 soutěž v aritmetické zběhlosti 
11:40 – 12:00 práce v sestavě české gramatiky  
12:00 – 12:30 přestávka na oběd 
12:30   motivační exhibice 
12:45 slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen a diplomů, zakončení 

soutěže 
 

 
Soutěž bude opět spojená s exhibičním vystoupením ing. Heleny Zaviačičové, mistryně světa 
v psaní na klávesnici počítače. 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. Průběh soutěží bude možno sledovat prostřednictvím dálkového 
přenosu v jiné učebně. Pořadí vypsaných soutěží se může ještě změnit, stejně tak si pořadatel 
ponechává možnost dodatečně disciplíny upravit. Soutěž v sestavě česko-anglických slovíček 
je určena žákům učícím se anglicky. Vyhlášeni  budou nejlepší žáci v každé kategorii, 
odměněni budou nejvšestrannější účastníci a nejlepší družstvo. Drobnou pozornost si odnese 
každý soutěžící. 
 



Soutěž je určena pokročilejším žákům (nejlépe těm, kteří se dostali minimálně ke cvičení 700 
a výše), zkusit to samozřejmě mohou i žáci, kteří překročili cvi čení 600. Po zkušenostech 
z minulých ročníků doporučujeme účast žákům, pro které není dodržování desetiprstové 
hmatové metody problém (tedy dodržování prstokladu bez sledování klávesnice).    
Pedagogický doprovod vítězného družstva z r. 2017 (ZŠ Na Ostrově, Jaroměř) prosím o 
dodání putovního poháru, aby mohl plnit svou cestu (být putovní ☺). 
Na přihlášku píšete i náhradníka pro případ, že by některý ze žáků nominovaných náhle 
onemocněl a na soutěž nemohl přicestovat. Pokud však s „plným“ družstvem cestuje i 
náhradník, nemohou mu být proplaceny cestovní náklady.   
Podle podmínek regionálních soutěží poskytneme soutěžícím a pedagogickému doprovodu 
úhradu jízdného hromadným dopravním prostředkem s výjimkou MHD (za cestu tam a zpět). 
Výdaje budou doloženy jednosměrnou jízdenkou s datem odpovídajícím datu konání soutěže. 
Z případné hromadné jízdenky musí být zřejmé, za jaký počet účastníků je hrazena.  
 
Obědy si lze zakoupit v nedaleké restauraci (denní menu okolo cca 90 Kč) nebo je můžeme 
závazně zajistit v naší školní výdejně (pak musí být objednány nejpozději ve středu 
4. 4. 2018, obědy se k nám dovážejí, je to složitější). Cena oběda je 59 Kč, každý účastník si 
jej hradí sám.  
 
Program bude dodatečně upřesněn podle počtu přihlášených a skladby soutěže (aj/nj). Soutěž 
je zařazena mezi regionální soutěže podporované Královéhradeckým  krajem.  
 
Těším se na setkání a věřím, že se nám s vaším přičiněním soutěž vydaří.  
 
 

Mgr. Alena Hradílková, v. r.  
ředitelka ZŠ a MŠ  
tel.: 603 317 984  

 
 
 
 
Přihlášky zasílejte výhradně e-mailem na adresu: hradilkova@zsjirasek.cz  nejpozději do 31. 3. 2018 
 
 
 

.  
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje 

 


