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Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7 je střední odborná
škola ekonomického zaměření, která je fakultní cvičnou
školou Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické
v Praze. Budoucí učitelé ekonomických předmětů tady
provádějí svoji praxi. Škola má více než padesátiletou tradici
a navazuje mimo jiné na činnost těsnopisného ústavu, který
sídlil v budově školy.
Současní studenti se pravidelně zúčastňují soutěží v grafických
předmětech a dosahují v nich výborných výsledků. Na jaře
škola pořádala krajské kolo soutěže v grafických disciplínách,
které se zúčastnilo 11 pražských škol - Gymnázium Postupická,
Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Lipí,
Euroškola a obchodní akademie - Heroldovy sady, Resslova
8, Hovorčovická, Kollárova, Krupkovo náměstí, Svatoslavova,
Vinohradská a pořádající škola Dušní. Soutěžilo se
v následujících disciplínách: opis textu, stenotypistika, záznam
mluveného slova, korektura textu a wordprocessing.
V opisu textu byl mezi 33 soutěžícími nejlepší Tomáš Portych
z Gymnázia Postupická se 467 čistými úhozy za minutu;
za ním skončili Tuan Anh Vu z OA Heroldovy sady s 399
a domácí Hana Baláčková se 397 úhozy za minutu.
V korektuře textu zvítězil Ondřej Kasper z OA Heroldovy sady
se 122 korekturami, druhá skončila Hana Baláčková z OA
Dušní s 111korekturami a třetí Marie Míčková z OA Krupkovo
náměstí se 101 korekturou. Vítězka ve stenotypistice Hana
Baláčková dosáhla času 10 minut 45 vteřin a získala 280 bodů.
V záznamu mluveného slova byl nejlepší Tomáš Portych
z Gymnázia Postupická, druhá byla Kateřina Mišová z OA
Heroldovy sady, třetí Ondřej Kasper ze stejné školy a čtvrtá
skončila opět domácí Hana Baláčková. Kategorii
wordprocessingu ovládla zcela Obchodní akademie Heroldovy
sady, která obsadila všechna místa na pomyslných stupních
vítězů v pořadí: Tereza Vojtěchová (157 bodů), Monika
Chládková (154 bodů) a Hana Papáčková (137 bodů).

Vítězové obdrželi hodnotné ceny, které poskytly četné firmy
a instituce. Dík organizátorů patřil především Městské části
Praha 1, která věnovala věcné ceny a reklamní předměty
a pomohla i propagací akce. Dále pak i dalším sponzorům, mezi
nimi např. Vysoké škole ekonomické, Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR, GTS Alive (ISIC), Poštovní spořitelně, TV PRIMA
Family, Pojišťovně Kooperativa, s propagačními předměty
o Praze přispěl i CZECHTourism a Pražská informační služba.
Těšíme se na další podobné akce – i ve spolupráci s VŠE.
PhDr. Ivana Chrástová
zástupkyně ředitelky OA Dušní

