
Pravidla soutěže Mladý ekonom 2022 

1. Soutěž vyhlašují a organizují žáci 3. ročníku Obchodní akademie T. Bati a VOŠE Zlín, 

bližší informace Ing. Alena Horáková, e-mail: a.horakova@oazlin.cz a na stránkách 

www.oazlin.cz, soutěž proběhne 1. února 2022 od 9:00 h prezenčně v budově školy. 

O případné soutěži online budou účastníci informováni nejpozději 27. ledna 2022. 

2. Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol ve Zlínském kraji, přičemž 

z každé školy se mohou zúčastnit maximálně dva tříčlenné týmy. 

3. Cílem soutěže je zvýšit i rozšířit úroveň zejména ekonomických znalostí žáků, a to 

formou rozvíjení teoretických, praktických znalostí a vědomostí. 

4. Účast žáků v soutěži je dobrovolná a bezplatná. Cestovné nehradíme. 

5. Závazné přihlášky na www.oazlin.cz nejpozději do 25. ledna 2022. 

6. Soutěžící řeší zadané úkoly formou samostatné práce jako tříčlenný tým. 

7. V soutěži je přísně zakázáno používat mobilní telefony nebo zdroje z internetu apod. 

8. Soutěž se skládá ze dvou částí: 

• První část – žáci si mohou prověřit své ekonomické znalosti v testu, týmy budou 

odpovídat na 50 otázek, pouze jedna odpověď je správná, hodnotí se správnost a 

čas. 

• Druhá část – žáci si prověří znalosti zejména ekonomických pojmů formou 

křížovek, doplňovaček, osmisměrek, tripexesa, skládaček apod., hodnotí se 

správnost a čas. 

9. V průběhu soutěžního dne bude pro účastníky soutěže přichystána prohlídka školy  

i občerstvení.  

10. Účastí v soutěži souhlasí účastníci s tím, že jejich osobní údaje v rozsahu jméno, 

příjmení, název školy, fotografie a umístění v soutěži mohou být zveřejněny na 

webových stránkách a sociálních sítí Obchodní akademie T. Bati a VOŠE Zlín.  

11. Průběh soutěže se bude řídit podle aktuálního protiepidemického opatření. 

12. Podrobnější informace budou zaslány do 27. ledna 2022 pedagogickému doprovodu 

uvedeném v přihlášce. 

 

Na všechny účastníky soutěže se velmi těšíme a přejeme jim mnoho úspěchů při 

řešení zadaných úkolů. 

 

Zlín leden 2022 


