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SOUTĚŽÍCÍ Z MLADÉHO EKONOMU NAKUPOVALI NA VÁNOCE  
 
Jak by si žáci 8. a 9. tříd poradili s financováním dárků na Vánoce? Jak jim 
jdou počty a jaký mají všeobecný přehled? To přijeli na finále soutěže Mladý 
ekonom dne 7. prosince 2018 ukázat vítězné týmy oblastních kol. 
 
Finále proběhlo na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem. Hlavním organizátorem třetího ročníku soutěže byla Vyšší odborná 
škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední 
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola v Mostě. 
 
Soutěž, která má za cíl podporovat finanční gramotnost mezi mládeží, se skládala 
ze dvou částí: vědomostního testu a prezentace na téma, které bylo odtajněno až 
v průběhu samotné soutěže. Téma soutěže souzní s aktuálním děním ve 
společnosti. „Pro ústní prezentaci jsme letos využili předvánoční čas. Soutěžící 
tedy dostali zadání: Blíží se Vánoce a každý by chtěl svým blízkým pořídit pod 
stromeček něco pěkného. Zamyslete se nad možnostmi, jak financovat vánoční 
dárky,“ komentuje výběr tématu ředitelka školy Jitka Hašková. 
 
Žáci přednesli pestrou a v podstatě kompletní paletu způsobů, jak k problému 
přistoupit. Jak říká členka komise Lucie Povolná (FSE): „Soutěžící měli překvapivě 
dobrý přehled o racionálních přístupech financování Vánoc, ale i o těch méně 
rozumných, kterým je lepší se vyhnout.“  
 
Soutěže se účastnilo celkem 21 studentů v tříčlenných týmech ze sedmi 
základních škol Ústeckého kraje, konkrétně: ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, 1. ZŠ J. 
A. K. Pražská, Louny, ZŠ Březenecká, Chomutov, 1. ZŠ Svážná, Most, ZŠ a MŠ 
5. května, Povrly, ZŠ Komenského, Žatec a ZŠ Edisonova 2, Teplice. 
 
Během vyhodnocování výsledků klání žáci se svými učiteli absolvovali prohlídku 
prostorů FSE a areálu Kampusu UJEP, kde mohli zhlédnout nejen ústředí 
univerzity (rektorát), multifunkční centrum a budovaná nová pracoviště, ale 
zúčastnili se také komentované prohlídky Vědecké knihovny UJEP.  
 
A jaké byly výsledky? Na prvním místě se v soutěži umístilo družstvo ze 
Základní školy Rudolfa Koblice z Kadaně, druhé místo obsadila 1. ZŠ J. A. K. 
Pražská z Loun a 3. místo si do Chomutova odvezla ZŠ Březenecká. Vítězové 
převzali putovní pohár z rukou proděkana pro vnější vztahy fakulty sociálně 
ekonomické. Všichni účastníci soutěže taktéž obdrželi certifikát a drobné 
upomínkové dárky.  
 
Akce se zúčastnili nejen studenti základních škol a jejich učitelé, ale i představitelé 
FSE a senátor Jaroslav Doubrava, který vítězné družstvo pozval na návštěvu 
Senátu PČR.  
 
Kontakt: Ing. Lucie Povolná, lucie.povolna@ujep.cz, +420 776 726 604 
 
Odkaz na fotografie k volnému užití: Mladý ekonom 2018; autor Lucie 
Francová, Josef Růžička 
 
https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=889509c9-5909-4aae-2a4a-
b3daade7df67 
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