ZPRÁVA PRO MÉDIA
Ekonomická olympiáda: Krajská kola jsou u
konce, známe jména finalistů
3.3.2020

•

Krajských kol se zúčastnilo 789 studentů z 313 středních škol

•

Do celorepublikového finále postupuje 50 studentů ze všech krajů ČR

•

Nejvíce postupujících je z Hlavního města Prahy, a to celkem 10 studentů.

Krajská kola probíhala od 27. ledna do 14. února 2020 a to po celé České
republice! Krajských kol se zúčastnilo 789 studentů z celkových 313 středních škol. Na
základě výsledků z testování bylo vybráno 50 nejlepších studentů, kteří postoupí do
slavnostního finále. Průměrný počet bodů v testu byl 32,6 (z celkových 100 bodů)
s nejlepším výsledkem 95 bodů, který obdržel Matěj Horák z Gymnázia Brno – Bystrc,
Vejrostova 2. Nejvíce postupujících do finále je z Hlavního města Prahy.
Krajská kola Ekonomické olympiády odstartovala 27. ledna 2020 v Praze. Studenti
postupující do krajských kol vyplňovali test skládající se z pěti uzavřených otázek typu ABCDE
a třech otevřených otázek. Zaměření otázek cílilo především na znalosti studentů z oblasti
makro a mikroekonomie a finanční gramotnosti. Krajská kola byla zakončena 14. února 2020
testováním v Liberci a Mostě.
Během krajských kol byl připraven doprovodný program pro studenty i učitele složený
z několika přednášek a diskuzních panelů. Komerční banka připravila cyklus přednášek,
kterým dominovalo téma digitalizace a kyberbezpečnost. Zástupci společnosti PwC byla
vyhlášena „Cena PwC“ v rámci Ekonomické olympiády a odměnou jejímu vítězi budou
nejnovější Apple Watch. V Karviné si zase mohli poslechnout přednášku od Martina Klepka o
nových trendech marketingu, v Brně od Dominiky Tóthové o Brexitu a ve Zlíně od Mgr. Gabriely
Culík Končitíkové o přínosu Tomáše Bati a mnoho dalších. V rámci krajských kol byly
vyhlášeny dvě ceny partnerů: „Cena ČNB“ a „Máš na to s PwC“, do kterých se studenti mohou
stále zapojit.
Celorepublikové finále 4. ročníku Ekonomické olympiády se uskuteční 16. června
2020. Finálové testování probíhá písemnou i ústní formou. Po vyhodnocení písemné části
postupuje 10 studentů k ústní zkoušce. Celé finále probíhá v reprezentativních prostorách
České národní banky za účasti významných osobností ze světa businessu a ekonomie.
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Počty finalistů z jednotlivých krajů

Kraj
Hlavní město Praha
Zlínský kraj
Liberecký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
Středočeský kraj
Olomoucký kraj
Královéhradecký kraj
Kraj Vysočina
Moravskoslezský kraj
Jihomoravský kraj
Ústecký kraj
Karlovarský kraj

Počet
postupujících
10
3
2
2
2
4
7
6
2
2
3
3
2
2

O Ekonomické olympiádě
Ekonomická olympiáda je největší celostátní soutěží ve znalostech z ekonomie a z
financí pro středoškoláky v Česku, na Slovensku, Maďarsku a nově i v Polsku. Cílem tohoto
unikátního projektu je atraktivní formou zvyšovat povědomí a znalosti studentů středních škol
o ekonomii a financích a podporovat nadějné budoucí ekonomy.

Ekonomickou olympiádu od roku 2016 pořádá a odborně garantuje nezisková
organizace Institut ekonomického vzdělávání z.ú. (INEV), která 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
Ředitelka INEV a Ekonomické olympiády
tel: +420 731 826 750
email: bacikova@inev.cz
Michaela Tóthová
PR manažerka
Tel: +420 721 507 384
email: tothova@inev.cz
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