
3Úvodník
Vážení čtenáři, 

opět se vám dostává do rukou časopis Rozhledy, 

který se podle vašich reakcí stal velmi užitečnou 

pomůckou nejen v hodinách písemné a elektronic-

ké komunikace, ale také v hodinách informačních 

technologií. 

 Na základě pozitivních ohlasů jsme se rozhodli, 

že struktura časopisu pro 87. ročník zůstane po-

dobná jako v předchozím ročníku. Opět se tedy 

můžete těšit na deset běžných čísel a dvě speciální. 

Listopadový speciál je koncipován jako pomůcka 

pro přípravu na soutěže v záznamu a zpracová-

ní textu, díky únorovému speciálu se zase můžete 

dobře připravit na státní zkoušky. 

 Důležitou součástí tištěných příspěvků jsou 

samozřejmě naše webové stránky. Na adre-

se www.nuov.cz pod odkazem Národní ústav 

odborného vzdělávání – Státní těsnopisný 

ústav – Rozhledy naleznete k většině úloh také ře-

šení. Ta zveřejňujeme především proto, aby učitelé 

a žáci měli k dispozici co nejvíce podkladů, které 

jim umožní dobře si osvojit všechny znalosti i do-

vednosti týkající se uvedených předmětů. Řešení 

naopak nenaleznete k posledním dvěma úlohám 

na 7. straně, které mají sloužit především jako 

inspirace k tomu, jak se dá v hodinách využít in-

ternet. Na webových stránkách můžete procházet 

archiv až šest let nazpět. 

 V uplynulém školním roce jsme zasílali opi-

sy ve formátu „txt“ vyučujícím z více než 50 škol, 

kteří je pak využívali k rychlejšímu opravování 

opisů. Možností pro usnadnění práce je hned něko-

lik – program Testík, program Zav-Jury, případně 

funkce programu Microsoft Word Porovnání doku-

mentů. Noví zájemci se mohou přihlásit e-mailem, 

ostatním budeme texty rozesílat i nadále. 

 Vaše reakce, připomínky či dotazy prosím smě-

řujte e-mailem na adresu redakce rozhledy@nuov.cz. 

Rádi vám na ně odpovíme. 

 Přejeme vám všem klidný a úspěšný školní rok. 
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!!  Nabídka seminářů – podzim 2011
 Počítačové dovednosti pro vyučující PEK – se-

známení s možnostmi správy dokumentů, elektro-

nické komunikace se žáky a vyhodnocování opisů. 

Seznámení s funkcemi Excelu potřebnými ke stát-

ní zkoušce i pro práci učitele a s funkcemi Wordu 

používanými v korespondenci i v tabulkách. Před-

nášející Ing. J. Konůpek – 10. 11. 2011 

 Korektura textu – metodika výuky, vy-

užití maker ve Wordu, korektura textu jako 

soutěžní disciplína, korektura textu v elek-

tronické podobě (komentáře, porovnání doku-

mentů, sledování změn) – prakticky. Přednášející 

Ing. P. Hais – 10. 10. 2011 

 Úprava seminárních a diplomových pra-
cí – seznámení s metodami a zásadami tvorby 

a následných úprav seminárních a diplomových 

prací v programu Word. Přednášející Mgr. V. Va-

leš – 20. 10. 2011. 

 Vedení programované výuky ovládání kláves-
nice – nová aplikace ZAV IV. generace – ovládání 

učitelského rozhraní výuky, obsluha školní i domá-

cí výuky, soutěží, on-line výsledky, žákovská část 

atd. Další možnosti zapojení škol do motivačního 

soutěžení jak cestou internetu, tak v síti poháro-

vých soutěží, perspektivně i mezinárodních tré-

ninkových soustředění. Přednášející Ing. H. Ma-

toušková – 8. 11. 2011

 Archivnictví a spisová služba – co by měl vědět 

učitel grafických předmětů o archivnictví a spiso-

vé službě a o manipulaci s dokumenty. Seznáme-

ní se základními pojmy zákona a s postupem při 

výkonu spisové služby. Přednášející Ing. J. Vetýš-

ka – 2. 11. 2011.

 Závazné přihlášky přijímáme prostřednic-
tvím formuláře na našich webových stránkách 

www.nuov.cz/statni-tesnopisny-ustav/seminare do 
15. 9. 2011. Každou přihlášku obratem potvrdíme 

na e-mailovou adresu, kterou uvedete. V případě 

velkého zájmu vyhlásíme závazné náhradní termí-

ny. Pozdější zájemce můžeme uspokojit jen v pří-

padě, že nebude naplněna učebna.

 Cena semináře je 790,-- Kč. Účastnický popla-

tek se nevrací. Za odhlašovanou osobu lze poslat 

náhradníka.

 Všechny semináře jsou akreditovány MŠMT 

a účastníci obdrží na závěr semináře osvědčení. 
Proto je nutné uvést do přihláškového formuláře 

titul, jméno, příjmení a datum narození.


