Celostátní kolo mezinárodní soutěže Euroepean Business Game
V pondělí 13.dubna 2015 proběhlo v prostorách Kulturního a společenského střediska Střelnice
celostátní kolo již 19. ročníku mezinárodní ekonomické soutěže EBG. Jako tradičně byla pořadatelem
naše škola - Obchodní akademie v Českém Těšíně.
V letošním roce byla tato soutěž zároveň součástí projektu – Inovace ve výuce odborných
ekonomických předmětů. V soutěžní části bojovalo o postup na mezinárodní finále, které se bude
letos konat v Chorvatsku, v Dubrovníku, celkem šest týmů, z toho dva z Obchodních akademií
z Olomouce a Kroměříže.
V nesoutěžní části mohlo publikum i odborná porota, složená z odborníků z praxe, shlédnout neméně
zajímavé prezentace podnikatelských nápadů žáků ZŠ Pod Zvonek a Kontešinec z Českého Těšína.
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A jak celé klání dopadlo?
Cenu publika základních škol získala fiktivní firma Kobzol ze ZŠ Pod Zvonek.
Cenu publika středních škol si vybojoval tým OA Český Těšín pod názvem Healthy Workout.
Zvláštní cenu udělila porota firmě Farm of Happy Old Age z Kroměříže za nejpečlivěji zpracovaný
podnikatelský záměr.
A celkovým vítězem se stala firma XIXAO z OA z Českého Těšína, která vyvinula systém samonavíjení
sluchátek a bude reprezentovat na přelomu června a července v Chorvatsku nejen školu, ale také
město Český Těšín a Českou republiku.

Ing. Ivana Nováková, koordinátor EBG za Českou republiku
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