
 

Hradecký víceboj 2017 aneb Kdo píše rychle a přesně na klávesnici?  

 

Za podpory Královéhradeckého kraje se 11. dubna uskutečnila již po šesté soutěž v ovládání 

klávesnice počítače. Soutěžit přijeli žáci ze ZŠ E. Štorcha Ostroměř, ZŠ V. Hejny Červený 

Kostelec, ZŠ Na Ostrově Jaroměř a žáci z hradeckých ZŠ Jiráskovo náměstí, ZŠ Štefcova, ZŠ 

Štefánikova. Talentové soutěže se navíc zúčastnili i žáci ze ZŠ Černilov.  

Žáci soutěžili v rychlosti a přesnosti – tím byl desetiminutový opis textu s penalizací 10 úhozů 

a následně 50 úhozů za neopravenou chybu. Následovala soutěž v prstokladu, sestava 

prstokladu, české gramatiky a aritmetické zběhlosti.  Zatímco žáci soutěžili, vyučující měli 

možnost prostřednictvím dálkového přenosu sledovat průběžné pořadí jednotlivých žáků. 

Současně měli možnost vyměnit si svoje zkušenosti z výuky psaní na klávesnici, která se na 

mnoha školách oprávněně stává nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. Jedním 

z hodně diskutovaných témat byla klávesnicová gramotnost. Připravuje se totiž revize 

rámcového plánu vzdělávání (RVP) a tam se zatím nepodařilo dostat jako základní 

gramotnost tu klávesnicovou. Přitom s klávesnicí budou do budoucna pracovat všichni. Ti, 

kteří předkládají návrhy k revizi, mluví o digitalizaci vzdělávání, programovacích metodách, 

ale zapomínají na to, že základem je zvládnutí tzv. „trivia“, tedy v tomto případě psaní na 

klávesnici hmatovou metodou.  Zkušenosti si vyučující vyměňovali nejen mezi sebou, cenné 

rady  a náměty pro práci poskytl pan Jaroslav Zaviačič, spoluautor programované výuky. Po 

skončené soutěži vystoupila v exhibici ing. Helena Zaviačičová - Matoušková, devítinásobná 

mistryně světa v psaní na klávesnici počítače. Byl to opravdu koncert pro dvě ruce. Všichni 

jsme sledovali, jak se jí ruce na klávesnici jenom míhaly. Při minutovém opisu dosáhla 

rychlosti přes 1000 čistých úhozů. A když předvedla, že dokáže obdobnou rychlostí psát 

podle diktátu, uvědomili jsme si, jak je nesnadné při této rychlosti nejen psát, ale i text 

diktovat.  

A jak soutěž dopadla? Zlatou medaili za všestrannost (nejvyšší součet bodů ze všech 

disciplin) získal Šimon Hornych ze ZŠ Na Ostrově v Jaroměři. Jak by také ne? Deset minut 

dokázal psát s jednou jedinou neopravenou chybou rychlostí 371,8 čistých úhozů za minutu. 

Gratulujeme! 

Družstvo ZŠ Na Ostrově z Jaroměře se právem umístilo na prvním místě v soutěži družstev. 

Kromě krásných cen si odneslo po prvé putovní pohár za celkové vítězství v této soutěži. 

Gratulujeme!  

Na druhém místě skončilo družstvo ZŠ E. Štorcha z Ostroměře a na třetím družstvo pořádající 

školy ZŠ Jiráskovo náměstí Hradec Králové. Vyrovnanými výkony ji reprezentovali David 

Jaroš z 8. B (celkově 6. místo), Eliška Dospělová (celkově 8. místo a Sarah Křížová (celkově 

11. místo), obě žákyně 7. A.  

Každý, kdo dokáže ovládnout klávesnici počítače všemi deseti bez pohledu na ni, vám totiž 

potvrdí, že ovládání klávesnice hmatovou metodou mu přináší usnadnění práce při zápisu 

textů, tvorbě prezentací či zpracování referátů. Ukázalo se, jak je opravdu důležité vést žáky 

ke klávesnicové gramotnosti a k ovládání klávesnice hmatovou metodou v raném věku 

(vhodný začátek je ve 4. třídě). Ovládat klávesnici bude do budoucna čím dál důležitější 

dovednost a určitě stojí za zamyšlení pro vedení škol, jakým způsobem výuku do školního 

vzdělávacího programu zařadit a jistě by stálo zabojovat o to, aby se klávesnicová gramotnost 

dostala do RVP. V některých školách se to již daří v rámci informatiky či pracovních činností.  
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