Propozice pro účastníky celostátního kola 1. ročníku soutěže
„Finanční gramotnost“
Část první
Základní organizační údaje a propozice pro účast v celostátním kole soutěže
1) 1. ročník celostátní soutěže „Finanční gramotnost“ končí celostátními koly, která
navazují na kola školní, okresní a krajská. Právo účasti v celostátních kolech mají
soutěžní družstva škol, která se umístila na prvních místech v krajských kolech
jednotlivých krajů.
2) Celostátní kola soutěže jsou rovněž organizována pro I. a II. kategorii žáků. Soutěžní
kategorie jsou definovány v článku 2 odstavci 1 Organizačního řádu a propozic
soutěže „Finanční gramotnost“.
3) Termín konání celostátního kola soutěže pro I. kategorii je stanoven na 4. května
2010 a pro II. kategorii na 5. května 2010.
4) Místem konání obou celostátních kol je Kongresové centrum České národní banky,
Senovážné náměstí č. 30, Praha 1.
5) Z kapacitních důvodů očekává organizátor z jednotlivých soutěžících škol (krajských
vítězů) reprezentační skupinu tvořenou vítězným krajským tříčlenným soutěžním
družstvem, nejvýše třemi náhradníky a jedním doprovázejícím pedagogem.
6) Organizátor soutěže nepřebírá za zúčastněné žáky žádnou zodpovědnost, která
zůstává po celou dobu konání celostátního kola na doprovázejícím pedagogovi.
7) Prezentace soutěžících za přítomnosti doprovázejícího pedagoga se koná v příslušný
soutěžní den od 9:25 do 9:50 v recepci Kongresového centra České národní banky
na adrese uvedené v bodě 4. Zde budou zároveň soutěžícím vydány aktuální
podrobné pokyny a za pomoci hostesek budou navigováni do soutěžního sálu.
8) Organizátor soutěže nezajišťuje školním reprezentačním skupinám dopravu ani
ubytování. Upozorňujeme, že v bezprostřední blízkosti místa konání soutěže
prakticky není zajištěno parkování. Organizátor soutěže zajišťuje reprezentačním
skupinám bezplatné občerstvení a využití šaten po celou dobu trvání soutěžního dne.
Pomůcky potřebné pro absolvování soutěže zajišťuje též organizátor.

Část druhá
Organizace celostátních kol soutěže
1) Celostátní kolo soutěže je organizováno v samostatných soutěžních dnech
odděleně pro kategorii I. a II.
2) V každé kategorii soutěží celkem 14 tříčlenných družstev, která se umístila
v krajských kolech v jednotlivých krajích na prvním místě. Soutěžního dne se
může zúčastnit z každé soutěžící školy celkem 7 osob: tříčlenné soutěžní
družstvo, tři náhradníci a doprovázející pedagog. Jmenný seznam těchto osob je
soutěžící škola povinna zaslat organizátorovi soutěže na přiložené návratce
elektronicky nejdéle do středy 28. 4. 2010 do 20:00 na elektronickou adresu
uvedenou na zmíněné návratce.
3) Samotná soutěž je organizována do dvou semifinálových kol, kde se střetne vždy
7 družstev. Rozdělení družstev do jednoho z obou semifinálových kol bude
provedeno interním losováním a bude sděleno kapitánům soutěžních družstev
vždy při ranní prezentaci v den soutěže. V rámci semifinálového kola bude na
základě jeho výsledků stanoveno konečné pořadí jednotlivých družstev. Dvě
nejúspěšnější družstva z každého semifinále postupují do kola finálového. Ve
finálovém kole bude stejným způsobem stanoveno konečné pořadí ve vlastním
boji o titul Mistr republiky ve finanční gramotnosti.
4) Soutěžit se bude s využitím výpočetní techniky prostřednictví soutěžního systému
speciálně vyvinutého pro tuto příležitost. Posuzována bude správnost odpovědí a
čas, za který jednotlivá družstva odpověděla. Vyhodnocování výsledků bude
probíhat vždy po jednotlivých otázkách, na závěr kola budou tyto dílčí výsledky
sumarizovány a stanoveno celkové pořadí.
5) Na regulérnost průběhu soutěže bude dohlížet minimálně sedmičlenná odborná
porota, která bude též potvrzovat výsledky soutěže.
6) Před vlastním započetím soutěže budou soutěžící detailně informováni o regulích
soutěže i o jejím technickém provedení.
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Část třetí
Rámcový program soutěžního dne

Detailní program v listinné podobě bude pro soutěžící školy k dispozici v soutěžní den
9:25 – 9:50 – Prezentace týmů soutěžících škol
10:00 – 10:25 – Zahájení soutěžního dne, 1. vystoupení žáků ZUŠ Biskupská,
Praha 1
10:25 – 10:50 – První semifinálové kolo
10:50 – 11:00 – První přestávka
11:00 – 11:30 – Druhé semifinálové kolo
11:30 – 12:00 – Druhá přestávka s občerstvením
12:00 – 12:05 – Druhé vystoupení žáků ZUŠ Biskupská, Praha 1
12:05 – 12:35 – Finálové kolo
12:35 – 13:25 – Polední přestávka, oběd formou rautu
13:30 – 13:50 – Slavnostní vyhlášení výsledků, zakončení soutěžního dne

Prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. v.r.
Předsedkyně správní rady
FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Praha dne 23. 4. 2010
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