V Jihlavě dne 4. listopadu 2020
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra ekonomických studií vyhlašuje tradičně již 7. ročník
soutěže „Účtování versus účetnictví“ pro studenty čtvrtých ročníků středních odborných škol, který
se uskuteční dne 13. ledna 2021. Soutěž je uspořádána pod záštitou rektora VŠPJ prof. MUDr.
Václava Báči, Ph.D.
Soutěž je organizována týmově. Každý tým tvoří 3 členové, kteří se budou podílet na řešení
odborného testu zaměřeného na problematiku účetnictví v rozsahu učiva střední školy. Do soutěže
se může přihlásit více týmů zastupujících jednu střední školu.
Studenti tak budou mít možnost nejen otestovat si své účetní znalosti, ale i porovnat je se svými
protihráči z jiných středních škol. Zároveň si mohou porovnat míru náročnosti v účtování předem
známých transakcí a v řešení náročnějších úkolů, které jsou zaměřené na promyšlení a vlastní návrh
účetního řešení ekonomických situací při dodržení všech nezbytných účetních zásad a metod.
Nejlepší tři týmy obdrží hodnotné ceny. Účastníci blíže poznají atmosféru prostředí vysoké
školy. V rámci doprovodného programu, který bude vyplněn prohlídkou školy, se dozví informace
o jednotlivých oborech VŠPJ a studijním systému vysoké školy. Rovněž si budou moci vyslechnout
odbornou přednášku zástupců z firemní praxe.
Registrace týmů a jejich pedagogického doprovodu probíhá do 22. prosince 2020. Lze tak učinit
prostřednictvím registračního formuláře, který je uveden na této webové stránce:
https://kes.vspj.cz/dalsi-sluzby/dalsi-aktivity/soutez-pro-stredoskolaky. Zde také naleznete propozice
k soutěži a vzorové ukázky zadání.
Po ukončení registrace obdrží zúčastněné střední školy program a bližší informace k organizaci
soutěže. V příloze tohoto dopisu jsou uvedeny tematické oblasti, které tvoří obsahovou náplň
odborného testu.
V případě nepříznivé pandemické situace bude soutěž převedena do distanční, resp. online
formy, kdy studenti budou vypracovávat test vzdáleně pomocí LMS nástrojů. Prostřednictvím
videokonference by proběhlo zahájení soutěže a vyhlášení výsledků. O této změně Vás budeme
včas informovat.
Věříme, že tato soutěž bude přínosná nejenom pro studenty středních škol, ale také jejich
pedagogy.
S přátelským pozdravem
Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
vedoucí katedry ekonomických studií
Vysoká škola polytechnická Jihlava
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Tematické oblasti odborného testu
Zaměření odborného testu z účetní problematiky pokrývá rozsah učiva střední školy. Do testu
vstupují tyto tematické oblasti:
1.
2.
3.
4.

Nakupované zásoby a zásoby vlastní činnosti (zaměření na dopady na výsledek hospodaření)
„Život“ dlouhodobého majetku – pořízení, odepisování, vyřazení
Zúčtování se zaměstnanci (účtování a výpočet mezd)
Rozvaha a výsledovka

Test se skládá z teoretických otázek s možností uzavřených odpovědí a z úloh zaměřených na řešení
praktických účetních situací.
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