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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Ekonomická olympiáda spustila již v pořadí  

7. přihlašování do školních kol 

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, makroekono-

mie, mezinárodní ekonomie, hospodářské politiky a finanční gramotnosti. Jedná se 

o největší celostátní soutěží ve znalostech z ekonomie a z financí pro středoškoláky 

a nově i žáky základních škol. Cílem tohoto unikátního projektu je atraktivní for-

mou zvyšovat povědomí a znalosti studentů středních škol o ekonomii a financích 

a vyhledávat nadějné budoucí ekonomy. 

1. září 2022 začíná přihlašování do školních kol VII. ročníku Ekonomické olympi-

ády. Přihlašování do školních kol potrvá do 14. 11. 2022 pro střední školy a do 14. 

12. 2022 pro základní školy. Školu může do soutěže přihlásit pouze pedagog, který 

se po přihlášení stává koordinátorem Ekonomické olympiády. Školní kola proběh-

nou od 21. 11. do 2. 12. 2022 pro střední školy a od 16. do 27. 1. 2023 pro 

základní školy. V těchto rozmezích si školy volí libovolné termíny pro svá školní 

kola.  

• 1. září 2022 začíná přihlašování do školních kol Ekonomické olympiády 

• Přihlašování pro střední školy potrvá do 14. listopadu 2022 

• Přihlašování pro základní školy potrvá do 14. prosince 2022 

• Z každé školy postoupí do krajského kola minimálně 1 student a maximálně 

5 studentů podle požadované bodové hranice 

 
Nejpozději 9. 12. 2022 budou zveřejněny výsledky o postupech do krajských kol 

Ekonomické olympiády. Do krajského kola může postoupit minimálně 1 a maxi-

málně 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 

2023.  

 

Nejlepších 50 studentů postupuje na základě výsledků krajských kol do slavnost-

ního finále, které se uskuteční v červnu 2023 v České národní bance v Praze. 
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O Ekonomické olympiádě  

V minulém VI. 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 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 ekonomic-

kého vzdělávání a analyzujeme stav ekonomického vzdělání na středních a základ-

ních školách. 

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

ganizace Institut ekonomického vzdělávání z. ú. (INEV). 

 

 

Kontakt pro média:  

Martina Bacíková, ředitelka INEV a zakladatelka Ekonomické olympiády  
E-mail: bacikova@inev.cz  

Telefonní číslo: +420 731 826 750 
 

Kontakt pro účastníky a pedagogy:  

Kristýna Kunčarová, ředitelka Ekonomické olympiády  

E-mail: kuncarova@inev.cz 
Telefonní číslo: +420 724 188 456 
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