ZPRÁVA PRO MÉDIA
Ekonomická olympiáda spustila již v pořadí 4.
přihlašování do školních kol
2.9.2019



2. září 2019 začíná přihlašování do školních kol Ekonomické olympiády



Přihlašování potrvá do 28.11. 2019



Z každé školy postoupí minimálně 1 student a maximálně 5 studentů do
krajského kola, kteří dosáhnou požadované bodové hranice

2. září 2019 začíná přihlašování do školních kol Ekonomické olympiády.
Přihlašování do školních kol potrvá do 28.11. 2019. Školu může do soutěže přihlásit
pouze pedagog, který se po přihlášení stává koordinátorem Ekonomické olympiády.
Školní kola probíhají od 2.12. do 13.12. 2019, v tomto rozmezí si školy volí libovolné
termíny pro školní kola.
Ekonomická olympiáda se nezaměřuje pouze na nadané žáky, ale snaží se plošně
testovat celé třídy formou online testu. Test pro školní kolo je koncipovaný na 40 minut, aby
zabral pouze jednu vyučovací hodinu. Test obsahuje 25 otázek z těchto tematických oblastí:
dějiny ekonomického myšlení, mikroekonomie, makroekonomie, mezinárodní ekonomie,
hospodářské politiky a finanční gramotnosti.
Nejpozději 19.12. 2019 budou zveřejněny výsledky o postupech do krajských kol
Ekonomické olympiády. Do krajského kola může postoupit minimálně 1 a maximálně 5 žáků
z jedné školy, kteří dosáhnou nejlepšího bodové hodnocení v rámci kraje. Krajská kola se
v jednotlivých krajích uskuteční na přelomu ledna a února.
Nejlepších 50 studentů postupuje na základě výsledků krajských kol do slavnostního
finále, které se uskuteční v červnu v České národní bance.
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O Ekonomické olympiádě
Ekonomická olympiáda je největší celostátní soutěží ve znalostech z ekonomie a z
financí pro středoškoláky v Česku a na Slovensku. Cílem tohoto unikátního projektu je
atraktivní formou zvyšovat povědomí a znalosti studentů středních škol o ekonomii a
financích a vyhledávat nadějné budoucí ekonomy.
V III. ročníku soutěže se školních kol zúčastnilo přes 15 000 studentů z 337 škol napříč
Českou republikou, což tvoří přibližně čtvrtinu všech středních škol v ČR. Do krajských kol
postoupila tisícovka nejlepších účastníků školních kol. Do slavnostního finále konaného
v ČNB postoupilo nejlepších 50 mladých ekonomů a ekonomek z krajských kol.
Na Slovensku se II. ročníku soutěže zúčastnilo téměř 5 500 studentů a nově byla
soutěž rozšířena také do Maďarska, kde se letos uskuteční první ročník.
Ekonomickou olympiádu od roku 2016 pořádá a odborně garantuje nezisková
organizace Institut ekonomického vzdělávání z.ú. (INEV), který vytváří zázemí pro studium a
výuku ekonomie a financí na středních školách, a tak přispívá ke zvýšení celkové ekonomické
a finanční gramotnosti ve společnosti.

Kontakty pro média:

Martina Bacíková
E-mail: bacikova@inev.cz
Telefon: 731 826 750
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