
   

 

Přihlas se do Ekonomické olympiády i Ty. Máme pro tebe 

10 důvodů, proč tuhle šanci využít! 

Ekonomické olympiády se nově kromě středních škol účastní i základní školy. 

Přihlas se i Ty a soutěž se svými vrstevníky. Pro absolvování olympiády nemusíš 

studovat obchodní akademii ani mít ve škole hodiny ekonomie. Tato soutěž je 

vhodná pro všechny studenty středních a základních škol.  

Pokud ještě stále zvažuješ, jestli se zúčastnit, zde pro Tebe máme 10 důvodů, 

které Ti mohou pomoci s rozhodováním. 

1. Naučíš se, jak zacházet s penězi, nedostat se do dluhů a jak se investuje. 

2. Test je anonymní a není známkován, počet dosažených bodů se ale dozvíš. 

3. Začneš lépe chápat ekonomické souvislosti a budeš více rozumět tomu, co 

ekonomové a politici říkají. 

4. Zkušenosti, které během EO získáš, využiješ ve studijním, ale i v 

pracovním životě. 

5. Díky dobrému výsledku v EO se můžeš dostat na univerzitu bez 

přijímaček. 

6. Pokud se probojuješ do finále, potkáš zástupce ČNB a přední ekonomy v 

České republice. Vítěz Ceny ČAP, kterou pořádáme v rámci naší soutěže s 

Českou asociací pojišťoven, dostává jako jednu z cen stáž ve společnosti 

Kooperativa! 

7. Získáš mnoho zajímavých kontaktů a poznáš studenty, kteří mají stejné 

zájmy jako Ty. 

8. Získáš možnost stát se jedním z členů Econetu, který pravidelně pořádá 

setkání mladých nadšenců ekonomie a přispívá ekonomickými články do 

časopisů apod. 

9. Účast v EO Ti může pomoci při pohovoru na brigádu či na stáž a vylepší 

Tvůj životopis. 

10.Test ve školním kole Ti nezabere více jak jednu vyučovací hodinu, a navíc 

nemusíš nikam jezdit, test jednoduše vyplníš na počítači v budově své 

školy. 

Pro více informací navštiv náš web www.ekonomickaolympiada.cz nebo sociální 

sítě. Zaregistrovat školu může pouze učitel, proto požádej svého učitele ekonomie, 

ZSV nebo matematiky, aby Tvoji školu do soutěže registroval a mohl si se tak 

zúčastnit.  

Moc se těšíme na Tvoji účast! 

Tým Ekonomické olympiády 

http://www.ekonomickaolympiada.cz/

