Podmienky postupu do krajského kola Ekonomickej olympiády 2020/2021

Dôležitá informácia: našou prioritou je zorganizovať prezenčné krajské kolá Ekonomickej olympiády.
V prípade pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie však môžeme byť nútení zorganizovať
kolá v užšom rozsahu alebo v online formáte. V tom prípade požiadame pedagógov, aby vybrali
jedného, max. dvoch zástupcov zo svojej školy, ktorí budú reprezentovať svoju školu v krajskom kole.
O podrobnostiach vás budeme informovať v priebehu januára 2021. Budeme robiť všetko pre to, aby
sa krajského kola mohli zúčastniť všetci súťažiaci, ktorí dosiahli výborné výsledky v školskom kole
a majú záujem venovať sa ekonómii.

Kto postupuje do krajského kola?
•
•
•

Z každej školy automaticky postupujú všetci študenti, ktorí dosiahli v teste školského kola 90
% a viac.
Ak študenti dosiahli max. 80 % - 90 %, môžu postúpiť viacerí študenti z jednej školy, avšak,
spolu nie viac ako 10. Študenti s nižším bodovým ziskom z danej školy už nepostupujú.
Ak škola nemá súťažiacich, ktorí dosiahli viac ako 80 % z testu školského kola, potom
postupujú:
o Maximálne 3 študenti, ktorí dosiahli v teste školského kola 70 % – 80 %
alebo
o maximálne jeden študent/ka, ktorý/á dosiahol/dosiahla 60 % – 70 % z testu
školského kola.

V prípade, že študenti jednej školy dosiahli zhodné výsledky (napr. traja dosiahli 64 %, čo je zároveň
najlepší výsledok za školu), rozhodne pedagóg, ktorý študent alebo ktorá študentka bude
reprezentovať školu v krajskom kole.
Podmienky postupu sú tento rok prísnejšie, keďže sme zaznamenali rekordný počet súťažiacich (vyše
8 500 z celého Slovenska), zaznamenali sme vynikajúce výsledky v teste a zároveň nevieme, akou
formou budeme organizovať krajské kolá, preto sa pripravujeme na organizáciu menšieho podujatia.
Ak študenti, ktorí sa kvalifikovali do krajského kola nemajú záujem zúčastniť sa ho, môže škola
nominovať náhradníka/náhradníčku, ktorý/á splnil/a podmienky postupu (min. 60 % z testu
školského kola).

