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Vážené kolegyně a vážení kolegové,
katedra finančního účetnictví a auditingu by ráda i v tomto roce navázala na úspěšné ročníky
dvou významných akcí určených zejména pro pedagogy a studenty středních odborných škol.
I letos se uskuteční pod záštitou děkana Fakulty financí a účetnictví doc. Ladislava Mejzlíka
pravidelná Pedagogická konference a Účetní olympiáda pro studenty středních
odborných škol.
V případě Pedagogické konference se bude jednat již o 20. ročník; datum konání konference
bylo stanoveno na sobotu 28. listopadu 2020. Rámcový program konference společně
s přihláškou jsou dostupné on-line. Aktuální informace o konferenci budou postupně
zveřejňovány ve speciální sekci na webu katedry:
https://kfua.vse.cz/pedagogicka-konference/
Cílem již 10. ročníku Účetní olympiády pro studenty středních odborných škol je umožnit
studentům účetnictví na středních školách otestovat si úroveň vlastních znalostí v porovnání
se studenty ostatních odborných škol a seznámit se s odlišnou formou požadavků na způsob
práce studentů, kteří zvažují po ukončení střední školy pokračování studia na vysoké škole.
Současně by Účetní olympiáda měla pedagogům pomoci při výuce účetnictví a při výměně
zkušeností s pedagogy z jiných středních škol.
Obdobně jako v předchozích letech bude Olympiáda organizována dvoukolovým způsobem,
přičemž druhé kolo a následné vyhlášení výsledků bude součástí 20. ročníku Pedagogické
konference, na kterou budou vítězné týmy pozvány a budou jim předány věcné ceny za
umístění v soutěži. Propozice k 1. kolu, zadání soutěžního úkolu a aktuální informace o
Olympiádě jsou již zveřejněny ve speciální sekci na webu katedry:
https://kfua.vse.cz/olympiada/
S ohledem na neznámou epidemiologickou situaci na konci listopadu připravujeme jubilejní
ročníky obou akcí duálně pro prezenční i online variantu, neboť věříme, že obě akce poskytují
užitečnou platformu pro předávání zkušeností a získávání inspirace pro výuku účetnictví.
Věříme, že se obou akcí zúčastní i zástupci Vaší školy a jsme s pozdravem
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