
Příloha č. 1 Práce s portfoliem v TA 



Příloha č. 2 Vlastní hodnocení I 



Příloha č. 3 Vlastní hodnocení II. 



Příloha č. 4 Limity rychlostí v psaní na klávesnici PC pro 1. a 2. ročník 
                   oboru PDS a PA na SOŠ pro administrativu EU 

     
     

Měsíc Minimální počet úhozů za minutu na známku 

1. ročník výbornou chvalitebnou dobrou dostatečnou

Září  60  50  40  30 

Říjen  70  60  50  40 

Listopad  80  70  60  50 

Prosinec  95  85  75  65 

Leden 105  95  85  75 

Únor 120 110 100  90 

Březen 130 120 110 100 

Duben 140 130 120 110 

Květen 150 140 130 120 

Červen 160 150 140 130 

2. ročník         

Září 160 150 140 130 

Říjen 165 155 145 135 

Listopad 170 160 150 140 

Prosinec 175 165 155 145 

Leden 180 170 160 150 

Únor 185 175 165 155 

Březen 190 180 170 160 

Duben 195 185 175 165 

Květen 200 190 180 170 

Červen 200 190 180 170 



Příloha č. 5 Limity přesnosti psaní na klávesnici PC pro 1. a 2. ročník oboru PDS a PA   
                   na SOŠ pro administrativu EU 

Přesnost Hodnocení 

100,00 - 99,70 výborný 

  99,69 - 99,50 chvalitebný 

  99,49 - 99,30 dobrý 

1. ročník 

  99,29 - 99,00 dostatečný 

100,00 - 99,80 výborný 

  99,79 - 99,60 chvalitebný 

  99,59 - 99,40 dobrý 
2. ročník 

  99,39 - 99,20 dostatečný 



Příloha č. 6 Vzorec pro výpočet čistých úhozů a procenta chyb 

Počet čistých úhozů = počet hrubých úhozů – (počet chyb x 10 trestných úhozů) : počet  

                                      minut opisu (5 min, 10 min atd.) 

Žáci počítají s přesností na 1 desetinné místo. 

Procento chyb = (počet chyb x 100) : počet všech hrubých úhozů (tzn. počet všech 

                             napsaných znaků) 

Žáci počítají s přesností na 2 desetinná místa. 



Příloha č. 7 Text pro vypracování písemnosti – nabídka 

Kurzy ovládání PC 

Jako asistent/ka ředitelky vzdělávací agentury AMBRA-School, s. r. o., Valašské Meziříčí  
(tel.:377 934 381, fax: 377 934 382, e-mail: info@ambra-school.cz) máte za úkol odpovědět 
na poptávku (zn. 17/2010-Ar) personálního ředitele firmy ConnectTEL, a. s. (Arbesova 55, 
337 01, Rokycany), která byla datována před 5 dny. Pan Ing. Jakub Karas se vás dotazoval na 
možnosti vzdělávání jejich zaměstnanců v oblasti ovládání počítačů. Nabídněte mu 
počítačové kurzy vaší agentury, které vybaví jejich zaměstnance praktickými dovednostmi 
nejen v oblasti základní obsluhy PC, ale i práce v textových editorech, tabulkových 
kalkulátorech a práce na internetu. Napište, že z vašich zkušeností vyplývá, že výuka je 
efektivní, pokud probíhá na počítači v prostředí, na které je zákazník zvyklý. Tuto zkušenost 
plně respektujete, a proto nabízíte výuku také přímo na jejich pracovišti. Upozorněte na 
možnost dohodnout a objednat si i kurz, který není momentálně v nabídce. Nabízíte 
zkušenosti lektorů a individuální přístup ke klientům. Podrobný katalog vašich služeb posíláte 
v příloze. Dopis odešlete pod značkou 99/2010-xx a podepíše jej ředitelka vaší agentury  
Mgr. Lenka Schrumpfová, Ph.D. 



Příloha č. 8 Vzorové vypracování písemnosti 

VÁŠ DOPIS ZN.: 17/2010-Ar 
ZE DNE: před 5 dny (xxxx-xx-xx)    
NAŠE ZN.: 99/2010-xx (zkratka příjmení) ConnectTel, a. s. 
  Ing. Jakub Karas 
VYŘIZUJE: příjmení žáka/číslo roč. personální ředitel 
TEL.: 377 934 381 Arbesova 55 
FAX: 377 934 382 337 01 ROKYCANY 
E-MAIL: info@ambra-school.cz 

DATUM: den vypracování úlohy 

Nabídka počítačových kurzů

Vážený pane řediteli, 

děkujeme za Vaši poptávku, která nás velmi potěšila. Nabízíme Vám počítačové kurzy, 
které vybaví Vaše zaměstnance praktickými dovednostmi v oblasti základní obsluhy PC, 
práce v textových editorech, tabulkových kalkulátorech a práce na internetu.  

Z našich zkušeností vyplývá, že výuka je efektivní, pokud probíhá na počítači 
v prostředí, na které je zákazník zvyklý. Tuto skutečnost plně respektujeme, a proto Vám 
nabízíme výuku také přímo na Vašem pracovišti.  

Upozorňujeme Vás, že si můžete dohodnout a objednat i kurz, který momentálně
nemáme v nabídce. Při všech školeních klademe důraz na zkušenosti lektorů  
a individuální přístup ke klientům. V příloze naleznete podrobný katalog našich služeb. 

Věříme, že si z naší nabídky vyberete, a těšíme se na budoucí spolupráci. 

S pozdravem 

Mgr. Lenka Schrumpfová, Ph.D. 
ředitelka 

Příloha 



Příloha č. 9 Ukázka opisu ve Wordu s výpočty a známkou  



Příloha č. 10 Úloha vypracovaná žákem a ohodnocena učitelem OA Svatoslavova  

                            ozdachová



Příloha č. 11 Úloha vypracovaná žákem OA Svatoslavova a ohodnocena autorkou bakalářské 
práce  

  ozdachová 



Příloha č. 12 Úloha vypracovaná žákem a ohodnocena učitelem OA Dušní  

                              fellerová  



Příloha č. 13 Úloha vypracovaná žákem OA Dušní a ohodnocena autorkou bakalářské práce  

                   fellerová 



Příloha č. 14 Úloha vypracovaná žákem a ohodnocena učitelem SOŠ pro administrativu EU  

                          ulrašová 



Příloha č. 15 Úloha vypracovaná žákem SOŠ pro administrativu EU a ohodnocena autorkou 
                      bakalářské práce  

                             ulrašová 


