STÁTNÍ ZKOUŠKY Z PSANÍ NA KLÁVESNICI
Prostřednictvím naší školy můžete složit státní zkoušku z psaní na klávesnici, která je pořádána
každoročně Státním těsnopisným ústavem v Praze.
Státní zkouška se pořádá na naší škole ve dvou zkušebních obdobích, a to jarním - květen až červen
a zimním - leden až únor.

PROČ NÁM ZÁLEŽÍ NA TOM, ABY NAŠI STUDENTI STÁTNÍ ZKOUŠKU ÚSPĚŠNĚ
SLOŽILI
Státní zkoušky mají více než šedesátiletou tradici a jsou obecně velmi známé mezi zaměstnavateli,
kteří vědí, že absolvování zkoušek garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností.
Budoucím absolventům tak úspěšné složení zkoušky pomáhá při uplatnění na trhu práce
Úspěšný uchazeč získá vysvědčení, kterým může doložit jeho znalosti a zejména dovednosti z
písemné komunikace, které podporují efektivní výkon především administrativních činností.
Na rozdíl od řady komerčních certifikátů je toto vysvědčení vydáváno a garantováno přímo
ministerstvem školství, a tudíž dává svému držiteli značnou výhodu při pracovních pohovorech.
Studenti oboru Obchodní akademie mají v rámci svého čtyřletého studia odborný předmět PEK –
písemná a elektronická komunikace, ve kterém se snažíme k této zkoušce efektivně připravit.
Uchazeči, kteří se pravidelně každoročně ke zkoušce hlásí, jsou úspěšní a získávají tak vysvědčení
vydané Státním těsnopisným ústavem.

TERMÍN ZKOUŠEK
Zájemci o SZ v jarním termínu se mohou hlásit u paní učitelky Zuzany Vidlákové.
Uzávěrka přihlášek:
Termín státní zkoušky:
Čas:

do 20. dubna 2018
1. červen 2018
9:00 hodin

PŘIHLÁŠKY
Zasílání probíhá prostřednictvím hromadné přihlášky za školu. Minimální počet pro daná
zkoušková období je 8 uchazečů. Přihlášku zasílá paní učitelka Zuzana Vidláková.
POŽADAVKY
•
z psaní na klávesnici základní:
psát při desetiminutovém opisu rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti
nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů) a podle dispozic vypracovat v časovém intervalu
90 minut obchodní dopis a tabulku, a to bez podstatné odchylky od dispozic a s maximálně dvěma
hrubými chybami v každé z písemností. Hodnotí se práce odevzdaná na papíře.

Mezi obchodní dopisy patří například – poptávka, nabídka, objednávka, reklamace, urgence a
upomínka. Tabulka se zpracovává v Excelu.
•
ze psaní na klávesnici se zvýšenou rychlostí:
psát při dvou desetiminutových opisech rychlostí nejméně 300 čistých úhozů za minutu při
přesnosti nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů). Písemnosti uchazeč nezpracovává,
pokud předloží vysvědčení ze základní státní zkoušky. Hodnotí se práce odevzdaná na papíře.
•
z psaní na klávesnici mistrovské:
při dvou dvacetiminutových opisech rychlostí nejméně 400 čistých úhozů za minutu při přesnosti
nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů). Písemnosti uchazeč nezpracovává, pokud
předloží vysvědčení ze základní státní zkoušky. Hodnotí se práce odevzdaná na papíře.

Doporučujeme se přihlásit nejprve k základní státní zkoušce. Poté je možno například
v dalším zkušebním termínu absolvovat zkoušku se zvýšenou rychlostí či mistrovskou. Tento
druhý termín obsahuje již pouze 2x opis s výše uvedenými požadavky.
POPLATKY platné pro školní rok 2017/2018
Zkouška z psaní na klávesnici je zpoplatněna. Poplatek se vybírá před termínem konání a platí se v
den konání zkoušky přidělenému komisaři Státním těsnopisným ústavem. Ten poplatek zasílá přímo
do Prahy.
základní

600 Kč

se zvýšenou rychlostí

650 Kč

mistrovská

750 Kč

INFORMACE
Potřebné informace ohledně konání, průběhu a přípravy na státní zkoušky získáte u paní učitelky
Ing. Zuzany Vidlákové, a to osobně nebo na e-mail: zuzanavidlakova@seznam.cz, případně
telefonicky 774 321 660.

