Vážení vyučující,
sdělujeme Vám bližší informace k soutěži MD Dal, která se uskuteční příští týden on-line
způsobem.
Soutěž bude probíhat na URL: http://maugli.svse.cz/
Student se do soutěžního testu přihlásí číslem soutěžícího a heslem.
Čísla soutěžících i hesla pro své studenty obdrží každý vyučující e-mailem po uzávěrce
přihlášek do soutěže (uzávěrka 22. 1. 2021).
Vyučující musí přihlašovací údaje předat soutěžícím studentům před začátkem soutěže.
Student se může po obdržení přihlašovacích údajů přihlásit kdykoliv před začátkem
soutěže a ověřit si tak, že obdržel platné přihlašovací údaje. Případné problémy s
přihlášením je možné ihned řešit na emailu jurman@svse.cz.
Příklad přihlášení studenta Petra Vomáčky:
1.Vyučující studenta Petra Vomáčky obdržel následující přihlašovací údaje:
Číslo soutěžícího: MDD24, heslo: vomacka-mdd2021
2.Přihlašovací údaje předá studentovi Petru Vomáčkovi.
3.Petr Vomáčka se kdykoliv před soutěží zkusí přihlásit na
webu http://maugli.svse.cz.
4.V případě problémů s přihlášením napíše student, nebo vyučující na
email jurman@svse.cz. Během krátké doby bude problém vyřešen.
5.Ve stanovenou hodinu soutěže bude studentům automaticky povolen přístup do
soutěžního testu.
1) Teoretická část se uskuteční v úterý 26. 1. 2021 od 13:00 do 16:00 hodin. Na
vypracování testu má každý účastník 90 minut, tzn. že se student musí přihlásit
nejpozději ve 14:30 hod. Účastníky soutěže čeká 100 testových otázek, kdy je vždy
alespoň jedna správná odpověď, ale může být i více správných. V případě správného
zodpovězení celé otázky získává student 1 bod, v případě částečného zodpovězení
poměrnou část (za nesprávně označené odpovědi se poměrná část bodu odečítá).
2) Účtovací část se uskuteční ve čtvrtek 28. 1. 2021 (opět od 13:00 do 16:00 hodin a
opět platí, že se student musí přihlásit nejpozději ve 14:30 hod.) - bude zde 100
účetních případů z těchto agend (zásoby, dlouhodobý majetek, finanční účty a zúčtovací
vztahy, náklady, výnosy, účetní uzávěrka). Celkem lze v této části získat 200 bodů. Za
každý chybně zaúčtovaný účetní případ se body strhávají, pokud je chybně zaúčtováno
MD i Dal, odečítají se 2 body).
Při účtování účetních případů jsou používána tato označení účetních dokladů:
FAP = faktura přijatá, FAV = faktura vystavená, PPD = příjmový pokladní doklad, VPD =
výdajový pokladní doklad, VBÚ = výpis z běžného účtu, VÚÚ = výpis z úvěrového účtu,
VÚD = vnitřní účetní doklad, ZVL = zúčtovací a výplatní listina.

Při zadávání se sice vycházelo z platných předpisů k 1. 1. 2021, ale nejsou ani v
teoretické ani v účtovací části zadání, kdy by studenti museli znát změny v předpisech od
roku 2021. To znamená není zde například výpočet mezd apod.
Pokud budete mít nějaké dotazy nebo problémy, tak se ozvěte na výše uvedený email
nebo na tel: 608 33 11 80, 515 22 18 65.
Pavla Nechvátalová
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