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Den otevřených dveří

V prosinci uspořádala OA, SZŠ 
a SOŠS Jihlava republikové fi ná-
le odborné ekonomické soutěže 
Ekonomický tým 2014. 

Tato soutěž má více než desetiletou 
tradici a jejím záměrem je podpořit 
podnikavost studentů, schopnost pre-
zentovat své nápady a myšlenky, vyu-
žít poznatky získané studiem ve škole 
a v neposlední řadě rozvíjet týmovou 
spolupráci.

Jihlavského fi nále se zúčastnilo 20 
tříčlenných týmů, jež úspěšně absol-
vovaly krajská kola. 

První fi nálovou disciplínou byla 
tvorba projektové práce, již ohodno-
tila odborná komise z VŠE Praha. 

Dalšími disciplínami byly test o 80 
otázkách z oblasti ekonomiky, účet-
nictví, práva a informačních techno-
logií a prezentace tématu z oblasti 

ekonomiky. Téma fi nalisté předem 
neznali, vylosovali si ho, a na jeho pří-
pravu měli 30 minut. 

Poté je před odbornou komisí po 
dobu 10 minut prezentovali.

Na prvních třech místech se umís-
tila družstva Obchodní akademie a 
Jazykové školy Šumperk, Obchodní 
akademie a VOŠS Ostrava – Mari-
ánské Hory a Obchodní akademie a 
VOŠE Svitavy. 

Přesvědčivé výkony však předvedli i 
ostatní soutěžící. Jihlavští studenti se do 
fi nále soutěže neprobojovali. Pořadate-
lem fi nále příštího ročníku bude Ob-
chodní akademie v Ústí nad Labem. 

Odbornými garanty byly Asociace 
obchodních akademií, Vysoká škola 
ekonomická Praha a Obchodní aka-
demie v Praze 10, Heroldovy sady.
 -lm-

Ekonomickou soutěž 
vyhráli Šumperáci

Již počtvrté se studenti jihlavské-
ho gymnázia zúčastnili Internetové 
matematické olympiády, pořádané 
VUT Brno. 

Letos bodovaly v této soutěži dva 
školní týmy - tým kapitána Viktora 
Němečka, ve složení Dominika Krá-
senská, Zbyšek Voda, Ondřej Ho-

lub, Jan Čech, František Koumar, Jan 
Brukner, vybojoval svými vědomost-
mi úžasné 5. místo a tým s kapitánem 
Josefem Čechem, ve složení Miroslav 
Matocha, Ladislav Štefk a, Jiří Zacha, 
Dominik Brázdil, Ondřej Havlíček, 
Vojtěch Kořínek, obsadil 74. místo ze 
190 přihlášených týmů. -lm-

Internetová matematická 
olympiáda


