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

Soutěž:

Účetní tým

Úroveň soutěže:

Školní kolo celostátní soutěže

Datum konání:

22. dubna 2021

Účastníci:

9 tříčlenných týmů žáků ze tříd 3. ročníku oboru Obchodní akademie

Zpráva:

Dne 22. 4. 2021 se konalo školní kolo soutěže Účetní tým. Jedná se o soutěž tříčlenných týmů,
která je určena pro žáky třetích ročníků obchodních akademií a středních škol s výukou účetnictví.
Soutěž je rozdělena na dvě části. V první části žáci řeší v týmu případovou studii, která obsahuje
účetní operace z jednotlivých agend (např. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy apod.).
Druhá část má formu vědomostní soutěže Riskuj, kdy si jednotlivé týmy volí otázky podle
obtížnosti za určitý počet bodů, které mohou správnou odpovědí získat, nebo naopak špatnou
odpovědí ztratit.

Organizace této soutěže není z nejjednodušších ani v prezenční formě. Letos z ní ovšem distanční
výuka udělala opravdu výzvu, jak po straně organizátorské, tak i z pohledu soutěžících. Nicméně
naši žáci třetích ročníků se nezalekli a do školního kola se přihlásilo celkem 9 týmů.
Poté, co se všechny týmy zaregistrovaly na společném Meetu, připojili se žáci na jednotlivé týmové
Meety. Na těch se pod zapnutými kamerami a mikrofony a za dohledu vyučujícího (který sloužil
i jako případná technická podpora), mohli radit a domlouvat společný postup při řešení případové
studie. Studii měli zadánu v Google Classroom, opět vždy po jednotlivých týmech a pracovali
společně ve sdílených dokumentech, takže mohli své kroky opravovat nebo doplňovat. Případová
studie byla rozdělena do pěti oblastí: Finanční účty, Zásoby, Dlouhodobý majetek, Zúčtovací vztahy
a Mzdy a odměňování.
Po uplynutí času určeného pro případovou studii následovala vědomostní soutěž Riskuj, na kterou
byly týmy připojeny prostřednictvím společného Meetu. Otázky byly rozděleny do témat: Právní
úprava účetnictví, Zásoby, Dlouhodobý majetek, Zúčtovací vztahy a Náklady a výnosy. Pro tuto
soutěž byly týmy rozděleny do dvou skupin. Tým, který byl aktuálně na řadě, měl vždy zapnuté
kamery i mikrofony, aby se mohl domluvit na výběr otázky, a také po přečtení otázky mohl
konzultovat správnou odpověď. Na tuto konzultaci měl každým tým určen čas maximálně
30 sekund.

Nejlépe celou soutěží zvládl projít tým žákyň ze 3. A: Kateřina Borůvková, Kristina Hoffmannová
a Eva Tomečková. Tento tým zvítězil jak v případové studii, tak v soutěži Riskuj. Druhý nejvyšší
počet bodů získal tým Tamara Dvořáková, Jakub Jašek a Zoryana Matskiv (3. A). Jako třetí se
umístili Zuzana Drtilová, David Pelikán a Tereza Vejpustková (3. A).
Vítězným týmům patří velká gratulace. Pochvalu a ocenění ale zcela jistě zaslouží všechny
zúčastněné týmy za týmovou práci a nasazení při soutěži. Například žákyně týmu, který se umístil
na 6. místě, si musely poradit s technickými problémy jedné členky a celou soutěž nakonec zvládly
jen ve dvou účastnicích.

Týmy, které se umístily na prvních dvou místech, budou reprezentovat naši školu v celostátním
semifinále, které se uskuteční mimo jiné pod záštitou Komory certifikovaných účetních dne
11. 6. 2021. Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů.

Garant akce:
Ing. Alena Peňásová

Výsledková listina
školního kola soutěže Účetní tým

1. místo
Kateřina Borůvková, Kristina Hoffmannová, Eva Tomečková (3. A)
2. místo
Tamara Dvořáková, Jakub Jašek, Zoryana Matskiv (3. A)
3. místo
Zuzana Drtilová, David Pelikán, Tereza Vejpustková (3. A)

Umístění dalších týmů:
4. místo – Adam Drabálek, Klára Horutová, Gabriela Poláčková (3. A)
5. místo – Aneta Kalíšková, Jana Kolaříková, Andrea Ležatková (3. D)
6. místo – Monika Benešová, Kateřina Šenková, Lucie Vězdová (3. C)
7. místo – David Ondrášek (3. C), Jindřich Šandera, Lubomír Vykoukal (3. D)
8. místo – Pavla Dvořáková, Tereza Šperglová, Tereza Tobešová (3. C)
9. místo – Bára Kopřivová, Jakub Krejčíř, Patrik Lošťák (3. C)

