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 První zkoušky začnou již nyní v únoru 2020 

a plynule přejdou do jarního zkouškového obdo-

bí, tzn. zkoušíme nepřetržitě až do konce června. 

Zkoušky probíhají pod dozorem zkušebních komi-

sařů přímo ve školách, které přihlásí alespoň 8 zá-

jemců, nebo přímo u nás pro zájemce z řad veřej-

nosti. Jarní zkouškové období bude trvat do konce 

června t. r. Ke zkouškám je možné zaslat přihláš-
ku již nyní, ale nejpozději do 15. května 2020, 
případně nás kontaktovat a na pozdějším zaslání 
přihlášky se s námi dohodnout.
Proč vlastně skládat státní zkoušku?
 Protože absolvováním státních zkoušek získá 

úspěšný uchazeč vysvědčení, dokládající jeho zna-

losti a zejména dovednosti z písemné a elektronic-

ké komunikace, které podporují efektivní výkon 

především administrativních činností.

 Na rozdíl od řady komerčních certifikátů je toto 

vysvědčení vydáváno a garantováno přímo minis-

terstvem školství, a tudíž dává svému držiteli znač-

nou výhodu při pracovních pohovorech.

 Státní zkoušky mají více než šedesátiletou tra-

dici a jsou obecně velmi známé mezi zaměstnava-

teli, kteří vědí, že absolvování zkoušek garantuje 

vysokou úroveň dosažených znalostí a dovednos-

tí. Uchazeči tak absolvování zkoušky pomáhá při 

uplatnění na trhu práce.

Přihlášky prostřednictvím školy
 Ke zkouškám se můžete přihlásit prostřed-
nictvím školy (minimální počet uchazečů je 8).  

Škola své uchazeče přihlásí vyplněním hromadné 

přihlášky ke státním zkouškám a jejím odesláním 

na e-mail: stanislava.frydrychova@nuv.cz a součas-

ně písemně (poštou) na adresu Národní pedago-

gický institut ČR, Stanislava Frydrychová, Weilo-

va 1271/6, 102 00 Praha 10. Přihláška musí být za-
slána jak elektronicky, tak písemně. Elektronickou 

přihlášku obratem potvrdíme. Termín si navrhuje 

škola sama. Škola může také zažádat o přezkoušení 

svých žáků v naší učebně (Weilova 1271/6) o kapa-

citě 16 míst, ovšem mimo termíny pro individuál-

ní zájemce. Ke zkoušce jsou k dispozici počítače, 

uchazeč si může přinést vlastní klávesnici.

Individuální zájemci
 Individuální zájemci o zkoušky z psaní na klá-
vesnici základní, zvýšenou rychlostí a mistrovské 
se mohou přihlásit na tyto termíny:

▶ 18. března 2020, 10:00 hod.

▶ 15. dubna 2020, 10:00 hod.

▶ 20. května 2020, 10:00 hod.

▶ 10. června 2020, 10:00 hod.

 Zkoušky se v těchto termínech konají pří-

mo v naší budově (Weilova 1271/6) v učebně 

o kapacitě 16 míst a hlásit se na ně můžete vypl-

něním přihlášky jednotlivce ke státním zkouš-

kám a jejím odesláním elektronicky na e-mail: 

stanislava.frydrychova@nuv.cz a současně písem-

ně (poštou) na adresu Národní pedagogický insti-

tut ČR, Stanislava Frydrychová, Weilova 1271/6, 

102 00 Praha 10. Přihláška musí být zaslána jak 
elektronicky, tak písemně. Elektronickou přihláš-

ku obratem potvrdíme. V případě, že bude termín 

již obsazen, nabídneme vám termín náhradní. Ke 

zkoušce jsou k dispozici počítače, uchazeč si může 

přinést vlastní klávesnici.

 Termíny pro státní zkoušky z těsnopisu a ste-

notypistiky vypíšeme v průběhu dubna, zkoušky 

budou probíhat v červnu t. r.

 Státní zkoušku ze zpracování textu zajišťujeme ve 

spolupráci s občanským sdružením Interinfo ČR.

 Podrobné informace k realizaci zkoušek, včet-

ně vydané vyhlášky, přihlášek, zkušebního řádu 

a výše úplat za zkoušky jsou uveřejněny na strán-

kách www.nuv.cz společně s formuláři předtisků 

a typovými úlohami se správnými řešeními. 
 V minulém roce státní zkoušky absolvovalo 

necelých 1 100 osob, zejména žáků obchodních 

akademií, gymnázií nebo vyšších odborných škol 

s ekonomickým zaměřením, kde se grafické disci-

plíny nejčastěji učí. My věříme, že i přes meziroční 

pokles bude v budoucnu zájem o složení zkoušky 

narůstat.

Vybrat si můžete z těchto typů státních zkoušek:

▶ psaní na klávesnici základní  600 Kč

▶ psaní na kl. se zvýšenou rychlostí 650 Kč

▶ psaní na klávesnici mistrovské  750 Kč

▶ zpracování textu na počítači  700 Kč

▶ těsnopis základní, se zvýšenou rychlostí

 a komorní těsnopis  750 Kč

▶ stenotypistika  750 Kč

 Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.

Mgr. Vít Valeš
vit.vales@nuv.cz, 724 652 236

Státní zkoušky z grafických disciplín – první termíny již v únoru


