PRAVIDLA SOUTĚŽE
Ekonomická olympiáda pro základní školy
II. ročník 2022/2023
Ekonomická olympiáda pro ZŠ je soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena
žákům 8. a 9. ročníku základních škol a žákům nižších ročníků víceletých gymnázií z celé
České republiky.
Soutěž je pořádána Institutem ekonomického vzdělávání z. ú. (INEV).
Soutěž probíhá ve dvou úrovních:
•
•

školní kolo
finálové kolo

Zapojit základní školu (či jednotlivce) do soutěže může pouze učitel. Registrace do
školních kol probíhá od 1. září do 14. prosince 2022 pod tímto odkazem:
https://registration.economicsolympiad.org/s/czes?language=cs
Učitel se po registraci stává školním koordinátorem Ekonomické olympiády pro danou
základní školu.
Školní kolo
Školní kolo probíhá přes online testovací prostředí Ekonomické olympiády a je
organizováno konkrétní základní školou (školním koordinátorem Ekonomické olympiády)
se zdroji a podporou ze strany organizátorů EO. Test se píše online formou pod dozorem
školního koordinátora EO (případně v zastoupení jiného pedagoga). Test sestává z 25
uzavřených otázek z oblasti finanční gramotnosti a ekonomie (viz Příloha 1), na jejichž
zodpovězení má soutěžící 40 minut. Každá otázka obsahuje 5 možných odpovědi. Správná
odpověď je pouze jedna. Za špatnou odpověď se body neodečítají. Se zněním úloh se
soutěžící seznamují bezprostředně před jejich vlastním řešením. Je zakázáno fotit či dále
šířit soutěžní otázky. Utajení soutěžních otázek je nezbytnou podmínkou účasti v
Ekonomické olympiádě.
Povolené pomůcky jsou kalkulačka a psací potřeby. Je zakázáno používání mobilních
telefonů a internetového prohlížeče.
Školní kola pro základní školy proběhnou on-line formou v termínu od 16. do 27. 1. 2023
(pouze ve všední dny). Pokyny k testování (včetně přístupových hesel) obdrží koordinátoři
týden přes začátkem testování. Školní koordinátor si sám volí den nebo dny, ve kterých
nechá své žáky testovat. S každou třídou tak může testovat v jiný den i čas. Počet žáků
pro testování není omezen.
Ze školního kola postoupí přímo do finále 100 nejlepších žáků na základně počtu bodů z
testu. V případě, že se na postupovém místě umístí více studentů, rozhoduje o jejich pořadí
čas – tedy doba, za jakou test vyplnili (postupují studenti, kteří vyplnili test rychleji).
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Finálové kolo
Do finále postupuje na základě výsledků ze školních kol 100 nejlepších žáků a žákyň z
celé České republiky. Finálové kolo se uskuteční v květnu 2023 jako jednodenní akce.
Kromě samotného testování je pro žáky připraven doprovodný program – přednášky,
soutěže a networkingové aktivity.
Testování ve finálovém kole je rozděleno na dvě části – písemnou a ústní. Na zpracování
písemného testu mají studenti 45 minut. Při testu mohou použít kalkulačku. Jiné pomůcky
nejsou povoleny. Po vyhodnocení písemné části postupuje 10 studentů s nejvyšším počtem
bodů k ústní zkoušce, kde finalisty hodnotí nezávislí porotci. V písemné i ústní části je
kladen důraz na schopnost studentů samostatně ekonomicky uvažovat a vyvodit závěry na
základě znalosti ekonomických pojmů a principů.
Povolené pomůcky jsou kalkulačka a psací potřeby. Je zakázáno používání mobilních
telefonů a internetového prohlížeče.

Obecná ustanovení
Soutěžící a koordinátoři musí respektovat pokyny organizátora. Organizátor maximálně
dbá na regulérnost soutěže a rovné podmínky pro všechny účastníky.
Změna pravidel soutěže vyhrazena. V případě změny pravidel se organizátor zavazuje
sdělit nové podmínky soutěže v neodkladném čase s dostatečným odůvodněním.
Při zjištění porušení pravidel může organizátor rozhodnout o vyloučení účastníka (příp.
školy) ze soutěže.
Soutěžící se nemohou účastnit Ekonomické olympiády pro střední školy a zároveň pro
základní školy. V takovém případě bude soutěžící vyloučen z kategorie, do které dle svého
ročníku nespadá.
Organizátor hradí veškeré náklady na přípravu a organizaci všech kol soutěže. Náklady
účastníků (dopravné, stravné apod.) ani případné výdaje škol nemohou být školám
propláceny.
Zadání úloh a jejich správná řešení všech kol nebudou zveřejněna.
O případných sporných otázkách či stížnostech rozhoduje organizační tým soutěže. Ten má
rovněž právo provést potřebná opatření či jiné zásahy.

Tyto pravidla jsou platná od 1. 9. 2022.

Odpovědná osoba:
Kristýna Kunčarová
Projektová manažerka EO
e: kuncarova@inev.cz
t: +420 724 188 456
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Příloha 1: Tematické oblasti testu pro školní kolo EO pro základní školy
A EKONOMIE (5 otázek z následujících témat)
1. Metodologie ekonomie, základní pojmy a dějiny ekonomického myšlení
a) metodologie a předmět ekonomie, základní pojmy
b) dějiny ekonomického myšlení do marginalistické revoluce
c) dějiny ekonomického myšlení od marginalistické revoluce včetně
2. Mikroekonomie
a) spotřebitel, poptávka a riziko
b) firma, náklady, nabídka, tržní rovnováha, zásahy státu do cen
c) tržní formy, dokonalá a nedokonalá konkurence, regulace a antimonopolní politika
d) trhy výrobních faktorů
e) tržní selhání, teorie her, public choice, behaviorální ekonomie
3. Makroekonomie
a) HDP a jeho složky, měření
b) ekonomický růst
c) peníze a měnová politika, veřejné rozpočty
d) hospodářský cyklus, nezaměstnanost
4. Mezinárodní ekonomie
a) mezinárodní dělba práce, absolutní a komparativní výhody
b) makroekonomie otevřené ekonomiky
c) zásahy státu do volného obchodu
5. Aktuality, hospodářská politika, EU
a) aktuální dění z české ekonomiky
b) aktuální dění z evropské a světové ekonomiky
c) EU
d) praktická hospodářská politika
B FINANČNÍ GRAMOTNOST (20 otázek)
1. Finanční trh, plánování, rozpočtování (8 otázek)
2. Spoření a investování (5 otázek)
• výpočty úroky (1 otázka)
• výpočty zisk (1 otázka)
• teorie a praxe (3 otázky)
3. Úvěry (5 otázek)
4. Pojišťovnictví (2 otázky)
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