
3Užitečné odkazy
 Práce s internetem je dnes už téměř nut-

ností. Nalezneme tam nepřeberné množství 

informací a my můžeme všechny možnosti, 

které nám internet nabízí, využívat v náš pro-

spěch. Předpokládáme, že naše webové stránky 

www.nuov.cz/statni-tesnopisny-ustav velmi dobře 

znáte. Naleznete na nich podklady k textům z ča-

sopisu Rozhledy, informace o soutěžích, seminá-

řích pro učitele, státních zkouškách a dalších zají-

mavých tématech z oblasti písemné a elektronické 

komunikace. Užitečné a zajímavé by pro vás však 

mohly být i následující stránky.

prirucka.ujc.cas.cz
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk 

český AV ČR, kde si můžete ověřit správné psaní 

českých slov a ověřit také českou gramatiku

www.nuov.cz/statni-tesnopisny-ustav/balicek-tiskopisu
Balíček tiskopisů

www.hyl.cz/obk/obchodni-korespondence.php
Obchodní korespondence on-line

www.citace.com
Portál zaměřený na správné uvádění citací

www.slovnik-cizich-slov.cz
Slovník cizích slov on-line

www.interinfo.org
Občanské sdružení Interinfo ČR, informace pro 

soutěžící ve zpracování textu na počítači, cvičná 

zadání pro státní zkoušku ze zpracování textu

www.intersteno.org
Mezinárodní organizace pro informace a zpraco-

vání textu Intersteno, najdete zde informace o mi-

strovstvích světa ve zpracování textu

www.europass.cz
Národní centrum Europass ČR, celoevropský sou-

bor dokladů o vzdělání, jazykových dovednostech, 

odborné kvalifikaci atd.

www.tesnopis.cz
Český těsnopisný spolek, informace o těsnopisu

office.microsoft.com/cs-cz/skoleni-FX010056500.aspx
On-line školení k programům Office 2010, 2007 

a 2003

internetovým vyhledávačem hledejte soubor 
s názvem „fileformatconverters.exe“
Soubor umožňující pracovat s dokumenty ve for-

mátu Open XML (docx, xlsx, pptx apod.) ve ver-

zích programu MS Office 2003 a starších

www.licenceprostudenty.cz nebo

www.studentskelicence.cz
Zlevněné licence programů pro studenty

italc.sourceforge.net
Pro učitele: program iTALC (zdarma pro školy) 

pro sledování práce studentů, promítání obrazov-

ky studentům, vzdálené ovládání studentských 

počítačů apod.

www.jaktak.cz/rychla-prirucka/vysoka-skola.htm
Průvodce pro studenty středních škol, kteří uva-

žují o studiu na vysoké škole

www.infoabsolvent.cz
Informační systém o uplatnění absolventů škol na 

trhu práce, naleznete zde informace o oborech, 

školách, pracovním uplatnění, doporučení při 

školních problémech atd.

www.zive.cz
Web o počítačích, IT a internetu

www.leteckaposta.cz nebo www.edisk.cz nebo 

www.uschovna.cz
Datová úložiště na internetu (přechodné umístění 

souborů)

www.dropbox.com nebo www.idrive.com nebo 

www.adrive.com nebo www.sugarsync.com
Záloha dat na internetu (trvalé umístění souborů)

www.stahuj.cz nebo www.slunecnice.cz
Stahování legálních programů

!!  Jubilejní 10. ročník mezinárodní soutěže INTERSTENO v psaní na klávesnici
 Soutěž bude probíhat ve dnech 10. dubna až 11. května 2012, více informací naleznete na stránce 
www.interinfo.org. Výsledky budou zahrnuty i do meziškolní soutěže ZAV zvlášť v kategorii ZŠ a SŠ 
i jako podklad pro výpočet podpory pro příští MS 2013 v belgickém Gentu.
 Soutěží se ve dvou disciplínách:
■ 10minutový opis v mateřském jazyce s penalizací 50 úhozů za neopravenou chybu
■ cizojazyčný víceboj – 10minutové opisy s penalizací 50 úhozů až v 16 jazycích
 Věkové kategorie a limity pro zařazení do výsledkových listin:
■ děti: do 12 let (narozené v roce 2000 nebo později) – 150 hrubých úhozů, 1 % chyb
■ žáci: 13–16 let (narození v letech 1996–1999) – 180 hrubých úhozů, 1 % chyb
■ junioři: 17–20 let (narození v letech 1992–1995) – 200 hrubých úhozů, 1 % chyb
■ praktici: 21 a více let (narození v roce 1991 nebo dříve) – 240 hrubých úhozů, 0,5 % chyb
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