
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Známe vítěze I. ročníku Ekonomické olympiády 

pro základní školy 

• Nejlepším mladým ekonomem ze základních škol se stal Kryštof Weishäupel 

z Gymnázia a Základní umělecké školy Šlapanice z Jihomoravského kraje. 

• Do finálového kola Ekonomické olympiády postoupilo 100 nejlepších žáků z cel-

kem 3 496 žáků z celé České republiky. 

• Finále Ekonomické olympiády se uskutečnilo 30. května 2022 na Ekonomicko-

správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 

Vítězem I. ročníku Ekonomické olympiády pro základní školy se stal Kryštof Weis-

häupel, student Gymnázia a Základní umělecké školy Šlapanice z Jihomoravského kraje. 

Na druhém místě se umístil Štěpán Drábek ze Slovanského gymnázia v Olomouci a třetí 

místo obsadil Lukáš Vít z Gymnázia Blansko z Jihomoravského kraje. Slavnostní finále se 

uskutečnilo v pondělí 30. května 2022 v prostorech Ekonomicko-správní fakulty Masary-

kovy univerzity v Brně. 

“O spuštění Ekonomické olympiády pro základní školy jsme už dlouhé roky v INEVu 

uvažovali a často se nás lidé napříč obory ptali, jestli plánujeme Ekonomickou olympiádu 

rozšířit i na základní školy,” říká Martina Bacíková, ředitelka INEV a zakladatelka Ekono-

mické olympiády. “Nyní hrdě odpovídám, že Ekonomická olympiáda pro základní školy je 

v plném běhu a účastní se nám spoustu talentovaných studentů ze škol, které to myslí s 

finanční gramotností opravdu vážně,” dodává. 

Do I. ročníku Ekonomické olympiády se přihlásilo 147 základních škol a bylo otestováno 

3 496 žáků. Na základě výsledků ze školních kol postoupilo 100 nejlepších žáků z celé 

České republiky do finálového kola. „Velmi oceňuji rozšíření Ekonomické olympiády i na 

základní školy. Základy ekonomického myšlení je ideální formovat právě tam. Moc tímto 

děkuji ředitelce INEV Martině Bacíkové za to, že se pouští do nových výzev, ukazuje směr 

ekonomickému vzdělání pro budoucnost a také se nebojí překonávat nemalé překážky“, 

říká proděkanka pro vnější vztahy a spolupráci s partnery ECON MUNI Ing. Bc. Sylva Žá-

ková Talpová, Ph.D. 



 

 

V rámci dopoledního programu čekal studenty písemný test, ze kterého postoupilo 10 

nejlepších žáků do super finále k ústní zkoušce před odbornou porotou. Během dne pro-

běhla řada zajímavých aktivit a přednášek pro žáky i pedagogy. V dopolední části se pe-

dagogové účastnili přednášky zaměřené na analýzu finanční gramotnosti a výsledků z Eko-

nomické olympiády pod vedením Dagmar Biersakové, ředitelky INEV akademie, a Mgr. 

Miroslavy Stejskalové, koordinátorky pro spolupráci s partnery a SŠ z ECON MUNI. V rámci 

odpoledního programu se žáci i pedagogové mohli více seznámit pomocí řízeného 

networkingu, po kterém následovala soutěž zaměřená na lean management v praxi. Před 

závěrečným vyhlášením proběhla přednáška na téma Chci podnikat? od Ing. Bc. Aleny 

Šafrové Drášilové, Ph.D., odborné asistentky na Katedře podnikového hospodářství ECON 

MUNI. 

 

O Ekonomické olympiádě 

Ekonomickou olympiádu od roku 2016 pořádá a odborně garantuje nezisková orga-

nizace Institut ekonomického vzdělávání z.ú. (INEV). Ekonomická olympiáda je největší 

celostátní soutěží ve znalostech z ekonomie a z financí pro středoškoláky a nově i žáky 

základních škol. Cílem tohoto unikátního projektu je atraktivní formou zvyšovat povědomí 

a znalosti studentů středních škol o ekonomii a financích a vyhledávat nadějné budoucí 

ekonomy. V letošním ročníku se soutěže zúčastnilo přes 21 000 studentů ze 417 středních 

škol a 3 496 žáků ze 147 základních škol napříč Českou republikou. Naší misí je seznámit 

studenty základních škol se základními ekonomickými tématy a zároveň zvyšovat jejich 

znalosti a také poukazovat na problémy studentů zjištěné z analýzy dat výsledků. Snažíme 

se podporovat nadané studenty, zároveň se snažíme motivovat i ty méně úspěšné, jelikož 

do soutěže se může zapojit kdokoliv. Udáváme trend ekonomického vzdělávání a analyzu-

jeme stav ekonomického vzdělání na základních školách 

 

Kontakt pro média: 

Martina Bacíková, ředitelka INEV a zakladatelka Ekonomické olympiády 

E-mail: bacikova@inev.cz 

Telefonní číslo: 731 826 750 

https://inev.cz/
https://ekonomickaolympiada.cz/
mailto:bacikova@inev.cz

