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Mají bronz ve finanční gramotnosti
Trojice žďárských studentů si
nedávno přivezla bronz z národního finále soutěže s názvem Finanční gramotnost. Konala se pod
záštitou prezidenta ČR a guvernéra České národní banky.

Napsali nám
Soutěž již osmý rok vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, a to ve třech kategoriích: pro žáky
1. stupně ZŠ, žáky 2. stupně ZŠ a pro
střední školy.
Za soutěží se ohlížejí tři úspěšní
maturanti žďárské obchodní akademie.

Jsme třetí v republice !
V rámci předmětu Finance jsme se
přihlásili do soutěže Finanční gramotnost, pořádané MŠMT ČR. To,
že se loni naše škola umístila v rámci
ČR na 6. místě, byla výzva.
Školní kola pro nás představovala spíše zpestření výuky a správné
odpovědi nás příliš netrápily. Věděli jsme, že v zásadě o nic nejde. Na
základě výsledků školního kola vznikl náš tříčlenný soutěžní tým a přišla
první zodpovědnost - zkusit zvítězit v
okresním kole a být minimálně stejně úspěšní, jako naši spolužáci v loňském roce. Přípravu jsme nepodceni-

li. Řadu věcí jsme znali z běžné výuky
a snažili se dopilovat i ty nejdrobnější
detaily.
Pak přišel den „D“, s ním trocha nervozity, a potom dlouhé čekání. Byli
jsme si téměř jisti, ale přece jenom?
Zvítězili jsme v okresním kole, a měli
z toho radost. Nejenom my tři, ale i
naši vyučující a spolužáci. A koloběh
se opakoval. Ještě intenzivnější příprava a mnohem silnější konkurence.
Čím více se blížil závěr soutěže, tím
sílila naše chuť vyhrát. Ani drobná
chyba v krajském kole nás nepřipravila o vedení.
Všechny soupeře jsme nechali za
sebou. Teď už jsme věděli, že nás

čeká zasloužená Praha! Celostátní
kolo soutěže finanční gramotnosti se
konalo dne 25. 4. 2017, pod záštitou
prezidenta České republiky, guvernéra České národní banky a řady dalších významných osobností politické
i ekonomické sféry.
Již samotné prostředí benediktinského kláštera Emauzy, ve kterém
soutěž probíhala, na nás velmi zapůsobilo.
Cestu ve vlaku jsme věnovali poslední přípravě, a již nezbylo než přát si
trochu štěstí. Každý kraj reprezentovala nejúspěšnější škola, a to pro nás
znamenalo třináct soupeřů. Probíhala dvě semifinálová kola, a z každého postupovaly jen dva nejúspěšnější týmy. Neměli jsme příliš prostoru
pro nervozitu, tu za nás zvládla naše
paní profesorka. Šli jsme totiž první
na řadu a věděli jsme, že v obecenstvu
jeden člověk téměř nedýchá.
První otázky nám nepřipadaly
těžké. Intenzivní příprava se vyplatila. Ale soupeř se nemůže podceňovat. Během chvíle jsme šli do vedení a dokázali ho udržet. Vyhráli jsme
semifinále!
Přišla úleva, chvíle odpočinku,
zasloužená horká čokoláda a poslední rady na závěr. Už jsme tak blízko u
cíle!
V posledním finálovém klání proti sobě stály čtyři týmy. Srovnatelně
úspěšné, srovnatelně připravené a usilující o příčku nejvyšší. Věděli jsme,
že přišla hodina „H“, která se možná
zapíše do dějin. Vědomosti jsme prokázali takřka shodné jako vítězný tým,
bohužel v horším čase.
Nakonec jsme obhájili nádherné
třetí místo. V první chvíli možná trochu zklamání, ale pak velká radost.
Připomněli jsme si slova, kterými nás
v Praze vítali: „Vy všichni, kteří jste
na tomto místě, jste i vítězi.“ Vždyť na
počátku této soutěže bylo 629 základních a středních škol a 53 976 soutěžících. A my jsme třetí!
Nadšení a euforie možná časem
opadnou, ale zkušenosti, přehled a
vzpomínky zůstanou.
Magdalena Fejtová, Sára Čičková,
Zdeněk Pelikán

Spolupráce firem
a vysokých škol...
Investice do vzdělávání je strategickou nutností pro další přežití. To je
závěr konference o podnikovém řízení Business Navigation Days (BND),
která se konala koncem dubna na
Zámku Valeč u Hrotovic
Dva dny se více než osmdesát top
manažerů významných českých a
slovenských firem, společně s vrcholnými představiteli a učiteli vysokých
škol ekonomických a technických
oborů obou zemí, zabývalo významem vzdělávání pro budoucnost
podniků.
Podle účastníků konference přichází doba, kdy se pro firmy stává takřka existenční nutností spolupráce s
vysokými školami a kvalitní příprava
studentů, reflektující potřeby trhu...
Konference se konala pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR a
Hospodářské komory ČR.
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