Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická
a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Akce:

Finále Ekonomické olympiády 2019

Datum konání:

23. květen 2019

Účastníci:

Pavel Králík, 4. C, Robert Hartmann, 4. L

Zpráva:

Letošní absolvent Obchodní akademie Kotlářská 9 Pavel Králík je
ekonomickou jedničkou v republice!
Ekonomická olympiáda je největší celostátní soutěží ve znalostech o ekonomii a financích pro
středoškoláky v Česku. Pořádá ji Institut ekonomického vzdělávání z. ú. Praha pod záštitou České
národní banky a MŠMT. Letošního již třetího ročníku se školních kol zúčastnilo 15 000 studentů
z 235 středních škol z celé republiky, tj. 25 % zapojených škol.
Soutěž je tříkolová. Školní i krajská kola probíhají formou on-line testování, při kterém jsou otázky
generovány z databáze a jejich náročnost se v krajském kole zvyšuje. Do celostátního kola, které se
koná v reprezentativních prostorách ČNB v Praze, postupuje cca 50 finalistů, kteří nejlépe uspěli
v krajských kolech. Ve finále je čeká písemný test, z něhož vzejde 10 nejlépe hodnocených, kteří
absolvují ústní kolo. To spočívá v odpovědích na vylosované otázky před odbornou porotou.
Naše škola se poprvé zapojila v loňském roce a dva naši studenti měli příležitost soutěžit i ve finále
– Pavel Králík a Robert Hartmann. Po loňském Pavlově úspěchu, kdy skončil ve finále jako třetí, se
letos podařilo úspěch zopakovat a dokonce znásobit!
Do finále konaného 23. května tohoto roku v ČNB v Praze postoupili Pavel Králík v oboru obchodní
akademie a Robert Hartmann v oboru ekonomické lyceum. Pavel Králík letos vystoupil na příčku
nejvyšší, tedy ve finále získal nádherné 1. místo.
Jeho úspěch (a opakovaná finálová účast obou) vnímáme nejen jako ocenění znalostí, píle,
motivace a hlubokého zájmu o obor našich dnes již absolventů, ale oceňujeme i výborně
organizovanou soutěž, která skvělým způsobem pomáhá pedagogům, kteří jsou této formě
nakloněni. A jak prohlásila koordinátorka soutěže na naší škole Ellen Janalíková: „I mě olympiáda
inspiruje a přesvědčuje, že práce učitele je poslání…“
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