Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická
a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Soutěž:

Ekonomická olympiáda

Úroveň soutěže:

Školní kolo celostátní soutěže

Datum konání:

23. 11. – 4. 12. 2020

Účastníci:

Žáci 1. až 4. ročníků oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum

Zpráva:
Na přelomu listopadu a prosince se žáci ekonomicky zaměřených oborů naší školy měli možnost
účastnit soutěže Ekonomická olympiáda, jedné z nejprestižnějších individuálních ekonomických
soutěží.
Ekonomická olympiáda je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, určená
studenům středních škol. Je největší soutěží tohoto druhu v ČR a na Slovensku a v letošním roce se
rozšiřuje také do Maďarska.
Otázky do soutěže a její koncepci spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického
vzdělávání (INEV) a České národní banky. Finále této soutěže, kam postupuje 50 nejlepších z celé
republiky se koná v reprezentativních prostorách České národní banky a tradičně se jej účastní
mnoho známých osobností ze světa financí a byznysu.

I když je letos Ekonomická olympiáda, tak jako všechny ostatní soutěže, poznamenána
protiepidemickými opatřeními, na výsledcích zúčastněných soutěžících to rozhodně není patrné
a naše škola může být na své žáky právem hrdá.
Letošního školní kola, které probíhalo on-line formou z domácího prostředí, se zúčastnilo 157 žáků.
Úspěšnými řešiteli této soutěže se stalo 80 z nich, to znamená, že více než polovina žáků splnila
základní kritéria v počtu správných odpovědí pro postup do krajského kola.
Protože však z každé školy může postoupit jen 5 nejlepších (pozn. při rovnosti bodů jich může být
více), do krajského kola se letos z naší školy probojovali jen ti, kteří měli úspěšnost v základním
kole alespoň 80 %. Jsou to Marek Bureš, Tomáš Měntiel, Matouš Honeš, Tomáš Konečný, Patrik
Šorm, (všichni 2. L), Erik Palásek (2. D), Klára Plevová (2. C) a Jan Žalud (4. L)

Všem úspěšným řešitelům srdečně gratuluji a postupujícím přeji hodně štěstí v krajském kole,
které se bude konat 16. 3. 2021

Garant akce: Ing. Alena Peňásová

Výsledková listina
školního kola Ekonomické olympiády
(všichni žáci postupují do krajského kola)
1. místo
Marek Bureš, 2. L
Tomáš Měntiel, 2. L
Erik Palásek, 2. D
2. místo
Matouš Honeš, 2. L
Tomáš Konečný, 2. L
Klára Plevová, 2. C
Patrik Šorm, 2. L
Jan Žalud, 4. L

