
  
 

 

 
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod 

pod záštitou RNDr. Jana Břížďaly, radního Kraje Vysočina, 
a Asociace obchodních akademií 

 
pořádá 

 

 
19. ročník celostátního kola soutěže 

žáků ekonomických oborů středních škol ČR  
 
 
 

EKONOMICKÝ TÝM 2022 
 
 

Termín soutěže: 
čtvrtek 15. – 16. listopadu 2022 

 
 
 
 

 
 Místo konání:  
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škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, 
 580 02 Havlíčkův Brod 

 
 
 

 
 
 
  



PRAVIDLA CELOSTÁTNÍHO KOLA 
SOUTĚŽE 

EKONOMICKÝ TÝM 2022 
 

Pořadatel soutěže 
 
✔ Pořadatelem soutěže je Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod. 
✔ Záštitu nad soutěží převzal RNDr. Jan Břížďala, radní Kraje Vysočina pro školství, mládež a sport, 

informatiku a komunikační technologie, a Asociace obchodních akademií, z.s.  
✔ Garant soutěže: Mgr. Jiří Forman, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod 
✔ Koordinátor soutěže: Ing. Lenka Janovská, předsedkyně předmětové komise ekonomických 

předmětů 
 

Určení soutěže 
 
✔ Soutěž je určena vítězným týmům krajských kol soutěže v roce 2022. Týmy jsou tříčlenné a musí 

soutěžit ve stejném složení jako v krajském kole. Pokud se 1 žák týmu nebude moci z vážných 
důvodů soutěže zúčastnit, může vysílající škola místo obsadit jiným žákem školy. Více žáků není 
možné nahradit.  

✔ Soutěže se může navíc zúčastnit 1 tým pořadatelské školy.  
✔ Všichni soutěžící musí být žáky denního studia střední školy ve čtyřletém ekonomickém oboru 

vzdělání (zpravidla obchodní akademie, ekonomické lyceum).  
 

 Přihláška do soutěže 
 
✔ Pořadatelská škola zašle emailovou korespondencí pravidla celostátního kola soutěže a přihlášku 

do soutěže nejpozději do 21. října 2022 kontaktním osobám. 
✔ Případnou změnu ve složení družstva je nutné oznámit nejpozději 24 hodin před začátkem 

organizátorovi soutěže na emailovou adresu svatosov@oahshb.cz nebo na tel. 736 545 825.   
✔ Přihláška k soutěži musí být odeslána zpět elektronicky do 31. října 2022 na email 

janovska@oahshb.cz. 
 

Podmínky soutěže 
  
✔ Celostátní kolo sestává ze tří disciplín.  
✔ První disciplínou je projektová práce. Soutěžící týmy zpracují projektovou práci na zadané téma. 

Tyto práce vyhotoví v prvním dnu soutěže v časovém limitu 300 minut. Téma a požadavky na 
zpracování se soutěžící dozví těsně před zahájením práce. Projektová práce je hodnocena týmem 
hodnotitelů podle následujících kritérií:  

o Formální stránka (max. 10 bodů) 
o Analytická část (max. 20 bodů) 
o Reálnost a správnost řešení úkolu (max. 30 bodů) 
o Kreativita řešení (max. 40 bodů) 

Hodnotiteli jsou vyučující ekonomických předmětů z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. 
Hodnocení podle výše uvedených kritérií zapisují do hodnoticího listu. V hodnoticím listu se uvádí 
počty bodů a písemné zdůvodnění. Posouzení práce musí být ukončeno do vyhlášení výsledků 
druhý den soutěže.  



Maximální počet bodů je 100.  
✔ Druhou disciplínou je test. Zahrnuje obsah vyučovacích předmětů ekonomika, účetnictví, právo a 

informační technologie. Test obsahuje celkem 80 otázek, z toho 30 z ekonomiky, 30 z účetnictví, 
10 z práva a 10 otázek z informačních technologií. U každé otázky je uvedena její bodová hodnota. 
Maximální počet bodů je 100.  

✔ Třetí disciplínou je prezentace předem neznámého tématu. Všem týmům je z důvodu 
srovnatelnosti určeno jednotné všeobecně ekonomické téma formulované jako podnět 
k přemýšlení a argumentaci. Tým připraví jeho prezentaci v časovém limitu 30 minut. Následně ho 
prezentuje před porotou v časovém rozsahu 10 minut. Porota posuzující prezentace je složena 
ze členů Rady Asociace obchodních akademií, zástupců vysoké školy, příp. zástupců podnikatelské 
sféry a je nejméně tříčlenná. 
Kritéria při posuzování prezentací:  

o Zapojení všech členů týmu 
o Dodržení času 10 minut 
o Obsahová stránka vystoupení (znalost problematiky, argumentace a logika vyvozování, 

znalost aktuálního stavu, vlastní hodnocení problematiky) 
o Formální stránka vystoupení (vyjadřování a odborná terminologie, slovní zásoba, 

srozumitelnost projevu, využití prvků mluveného slova) 
o Originalita přístupu  

Maximální počet bodů je 100.  
✔ Podle součtu bodů ze všech tří disciplín se stanoví celkové pořadí týmů. V případě rovnosti bodů 

rozhoduje hodnocení testu, poté hodnocení prezentace. 
 

Finanční zabezpečení soutěže 
 
✔ Startovné se neplatí. Soutěž je financována z programu MŠMT Podpora ústředních kol soutěží a 

přehlídek v zájmovém vzdělávání a z dotace Fondu Vysočiny Postupové soutěže a přehlídky pro 
děti a mládež.  

✔ Účastníkům soutěže a 1 členu pedagogického doprovodu každého týmu bude z výše uvedených 
prostředků hrazeno ubytování na domově mládeže při Obchodní akademii a Hotelové škole 
Havlíčkův Brod a celodenní stravování počínaje obědem dne 15. listopadu a konče obědem dne 
16. listopadu 2022.  

✔ Dále budou hrazeny náklady na dopravu členů soutěžního týmu a jejich doprovodu z místa vysílající 
školy do místa konání celostátního kola soutěže. Náklady budou vyplaceny na základě předložení 
platných jízdenek veřejné dopravy, v případě použití osobního automobilu budou vyplaceny 
náklady ve výši ceny jízdného jedné osoby  veřejnou dopravou.    

 
Časový harmonogram 

 
✔ 15. listopadu 2022 do 11.00  příjezd a ubytování účastníků soutěže  

  (případné parkování ve dvoře školy) 
 11:15  oběd ve školní jídelně 
 12:15 slavnostní zahájení, instrukce k projektové  
  práci 
 13:15 – 18:15 projektová práce 
 18.30 večeře 

✔ 16. listopadu 2022 7.15  snídaně 
 8:00 (dle rozpisu) vědomostní test  
 dle rozpisu  příprava prezentace a vlastní prezentace 
 cca 14.00 vyhlášení výsledků  
 (časy budou upřesněny podle skutečného počtu zúčastněných  
 týmů) 



✔ Každý tým obdrží před zahájením individuální rozpis organizace soutěže, ve kterém bude uveden 
čas a místa vypracování projektové práce, testu, přípravy na prezentaci a samotné prezentace. 
 

Vyhlášení výsledků 
 
✔ Vyhlášení výsledků proběhne po ukončení soutěže ve 2. soutěžním dni.  
✔ Týmy, které se umístí na 1. – 3. místě, obdrží věcné ceny.  
✔ Všem účastníkům soutěže budou předány účastnické listy a upomínkové předměty.   
 

Dotazy 
 
✔ Případné dotazy či připomínky směřujte na organizátora soutěže prostřednictvím e-mailu 

svatosov@oahshb.cz nebo telefonu 736 545 825.  
 


