Državno tekmovanje iz znanja računovodstva
Že 20. leto zapored smo se dijaki
naše šole udeležili državnega
tekmovanja
iz
znanja
računovodstva,
saj
je
najpomembneje sodelovati in
spoznavati nove dijake, ne pa
zmagati. S pripravami na
tekmovanje
smo
predelali
dodatne naloge in si pridobili
znanje in kompetence za
nadaljnji študij ali podjetniško
pot. V Sloveniji primanjkuje
natančnih, dobro usposobljenih
računovodij in znanje praktičnega knjiženja poslovnih dogodkov je vedno dobrodošlo
v praksi.
Osnove računovodstva se dijaki programa Ekonomski tehnik začnemo učiti v 2. letniku
pri strokovnem modulu Ekonomika poslovanja, kjer se naučimo sestavljati enostavno
bilanco stanja, odpirati in zapirati aktivne in pasivne konte ter knjižiti poslovne dogodke
v temeljnico. V 3. letniku pri strokovnem modulu Materialno knjigovodstvo usvojimo
znanje iz denarnega poslovanja, evidentiranja blaga in storitev in računovodstva
proizvodnje. V 4. letniku bomo imeli strokovni modul Finančno knjigovodstvo, pri
katerem bomo spoznali obračun plač, evidenco osnovnih sredstev in kazalnike
uspešnega gospodarjenja.
Šolsko in državno tekmovanje srednješolcev iz
znanja računovodstva poteka na dveh nivojih. 21.
marca 2018 smo izvedli šolsko tekmovanje in dva
najboljša dijaka iz 2. b in 3. b-razreda sta se
uvrstila na državno tekmovanje. To smo bili:
Martina Kocet in Darja Žalik iz 3. b za višji nivo ter
Lilla Hodonicki in Vanja Kebel iz 2. b za osnovni
nivo.
10. aprila 2018 smo se odpeljali proti Šolskemu
centru Postojna; njihova ekipa je lani zmagala na
državnem tekmovanju v Slovenski Bistrici.
Spremljala nas je mentorica Katarina Ferenc, ki
nam je ves čas bila strokovna in moralna podpora.
Po toplem sprejemu, fotografiranju ekip in sladki
malici ter kratkem kulturnem programu se je

začelo državno tekmovanje iz znanja računovodstva, katerega so se udeležili dijaki iz
25. srednjih ekonomskih šol po Sloveniji: 39 dijakov na osnovnem nivoju in 33 na
višjem nivoju. Tekmovanje vedno poteka pod okriljem Zveze računovodij, finančnikov
in revizorjev Slovenije, ki prispeva tudi denarne nagrade za najboljše tri dijake iz
vsakega nivoja.
Nama je zmanjkalo le malo število točk, tako sva se zadovoljili s srebrnim priznanjem,
saj so zahtevne naloge, trema in strah naredili svoje.
Deževen dan v Postojni nam bo ostal v prijetnem spominu. Veselimo se že
naslednjega državnega tekmovanja, ki bo prav tako potekalo tam, saj je njihova ekipa
ponovno dosegla naslov državnega prvaka.

Martina Kocet in Darja Žalik, 3. b-razred

