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VŠE hostí finále „SOČky“ – celostátní
soutěže talentovaných středoškoláků
Od 17. do 21. června 2015 proběhne v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze
(VŠE) 37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Finále
soutěže talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních
oborech tak letos poprvé zavítá do hlavního města Prahy. VŠE ji pořádá spolu s
Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) a hostí za podpory dalších pražských
vysokých škol. Akce se zúčastní přibližně 350 soutěžících, 100 porotců, desítky
podporovatelů i 30 úspěšných účastníků minulých ročníků.
Praha 15. června 2015
Soutěž pro středoškoláky SOČ probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek,
ve kterých soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na
obdobných mezinárodních soutěžích. Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy a garantované od ledna 2014 NIDV, je vést talentované žáky k
samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.
Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (výjimečně i základní školy) v
kterémkoliv z vyhlášených oborů. (podrobněji na www.soc.cz).
Celostátní přehlídka SOČ se koná postupně v jednotlivých krajích České republiky, v
dosavadních 36 ročnících v historii SOČ však ještě nikdy neproběhla na území hlavního města
Prahy. Letos soutěž proběhne v termínu od 17. do 21. června 2015 v prostorách VŠE. Škola
ve svých zařízeních zároveň zajistí ubytovací a stravovací služby pro soutěžící, jejich
doprovod, porotce a další hosty. „Celostátní přehlídka SOČ se na naší škole nekoná náhodou.
Rektorka prof. Ing. Hana Machková, CSc., i její předchůdce prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.
h. c., SOČku dlouhodobě podporují. Každoročně poskytují záštitu nad soutěžním oborem
Ekonomika a řízení a nejlepším soutěžícím věnují finanční odměnu. Dále jsme spolu
s proděkanem Fakulty informatiky a statistiky, Ing. Petrem Mazouchem, Ph. D., již od roku
2009 členy poroty v oboru Ekonomika a řízení,“ uvádí prorektor VŠE pro strategii doc. Ing.
Jakub Fischer, Ph. D., který je zároveň dlouholetým členem Ústřední komise SOČ.
Do odborných i společenských aktivit navazujících na soutěžní část přehlídky se výrazně
zapojí i další pražské vysoké školy a některé ústavy Akademie věd ČR. Soutěžící si tak v Praze
budou moci vybrat z více než 20 exkurzí na odborná pracoviště pražských vysokých škol a
ústavů AV ČR.
Na pořádání akce výrazně přispěly také Rada hlavního města Prahy a Dopravní podnik
hlavního města Prahy. „Mám radost, že se díky úsilí VŠE stala Praha poprvé v historii
hostitelským městem Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Hlavní město je
tradičním střediskem vzdělanosti a vědeckého bádání a takto významná akce zde má
bezesporu své místo, proto jsem se spolu s náměstkem primátorky pro dopravu Petrem
Dolínkem snažila organizátorům vyjít maximálně vstříc. Věřím, že se nám podaří učinit z 37.
ročníku přehlídky důstojnou a nezapomenutelnou akci a že se v příštích letech celostátní
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přehlídka do naší metropole opět vrátí,“ doplňuje Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hlavního
města Prahy pro oblast školství a sociální politiky.
Celý program CP SOČ včetně odborného a doprovodného programu pro soutěžící i porotce
najdete na webu soc2015.vse.cz.
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 20 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních
vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta
managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru.
Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy,
účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul doktor honoris causa VŠE
převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell,
prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na www.vse.cz.
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