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Zápis z 1. setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

 

Termín: 3. 3. 2020, 15:00-17:00 

Místo konání: Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem 

Účastníci: dle prezenční listiny 

Program: 

 

1. Představení projektu Finanční gramotnost do škol 

 

- Pro účely setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti byl přizván expertní tým ve složení 

Jany Merunkové, ředitelky společnosti Your chance a Ing. Evy Zůnové, lektorky projektu 

Finanční gramotnost do škol v Ústeckém kraji.  

- Byla představena společnost Your chance, její poslání a okruh aktivit, kterými se společnost 

zabývá, dále byly přiblíženy projekty, které společnost realizuje, mezi nimiž je právě projekt 

Finanční gramotnost do škol. 

 

2. Aktivity pro možné zapojení do projektu 

 

- Pro účely možností využití projektu Finanční gramotnost byly blíže představeny jednotlivé 

aktivity projektu. Veškeré aktivity, které projekt realizuje, jsou vhodné pro základní či střední 

školy. Pro mateřské školy projekt bohužel žádné aktivity zatím nerealizuje. 

- Skvělé ohlasy má projekt zejména aktivitu Projektový den. Jedná se celodenní seminář pro 

žáky i učitele, jehož náplní jsou různé úkoly, hry a projekce, jejichž prostřednictvím by si žáci a 

studenti měli mít možnost osvojit základní principy finančního plánování a to hravou formou. 

Zajímavým aspektem projektového dne jsou tzv. „chechtáky“, které slouží jako odměna za 

splněné úkoly. Za ně si pak děti mohou ve speciálním stánku nakoupit dárky.  

- Další zajímavou pořádanou akcí je Global Money Week, což je světový týden vzdělávání o 

penězích a finanční gramotnosti. Tento rok proběhne od 23. 3. do 29. 3. 2020. Akce probíhá 

většinou ve spolupráci s knihovnou, kde jsou prostory na jednotlivé produkce a přednášky. 

- Zajímavou a populární aktivitou je hra Rozpočti si to. Momentálně lze od 3. 3. 2020 online 

registrovat týmy tvořené žáky 1. stupně ZŠ! (https://rozpoctisito.cz) 

 

3. Certifikace „Finančně gramotná škola“ 

 

- Do projektu se může každá škola zapojit v rámci programu Finančně gramotná škola, v rámci 

níž lze dosáhnout různé úrovně Finančně gramotné školy (bronzové, stříbrné, zlaté a 

diamantové). Pro zapojení do programu je třeba si sjednat schůzku s lektorem pro daný 

region, který dle učebního plánu sestaví možnou metodiku zaintegrování finanční gramotnosti 

do výuky. Nesestavují se žádné hodiny finanční gramotnosti navíc, či se nijak zásadně nemění 

učební plán. Jedná se pouze o rozklíčování, ve kterých všech předmětech se finanční 
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gramotnost skrytě učí a jakým způsobem s ní lépe a efektivněji pracovat v hodinách. „Není to 

práce navíc, ale je to spíše jiné pojetí toho, co už pedagogové dělají“, uvedla pí Zůnová. 

- V další (stříbrné úrovni) už například dochází k samotnému aktivnímu sebevzdělávání ze strany 

pedagogů. Projekt také sám pořádá akreditované kurzy k finanční gramotnosti v rámci DVPP. 

Podporují se ale také kurzy, které projekt nerealizuje. 

- Příkladem diamantové úrovně a tedy příkladem dobré praxe Finančně gramotné školy je 

základní škola Vimperk, která se tak stala lokálním leadrem v oblasti finanční gramotnosti a 

pořádá akce, jako je např. Kavárna pro rodiče, na jejíž realizaci se podílejí zejména samotní 

žáci. 

 

4.   Další informace k projektu 

  

- V rámci projektu byla vydána řada publikací, některé z nich publikovala také společnost Albi 

(např. Povídačky u kasičky – zajímavá hra pro děti téměř každého věku). 

- Lze uspořádat seminář/workshop v rámci spolupráce MAPU a projektu Finanční gramotnost a 

to pro více škol. Lze nabídnout nějaké obecné téma např. „Moderní metody výuky“ nebo lze 

také propojit se zážitkovou pedagogikou a k semináři přizvat také žáky.  

- Projekt „Začni správně“ se ve větší míře věnuje dětem s dětských domovů, u těchto dětí je 

velká potřeba šíření osvěty v rámci finanční gramotnosti.  

- Projekt spolupracuje v oblasti výuky finanční gramotnosti také na mezinárodní úrovni, 

momentálně spolupracuje s Itálií a Indonésií.  

 

5.   Diskuze 

  

- Proběhla diskuze na téma PR materiálů a marketingu ze strany partnerů projektu. Pí 

Merunková uvedla, že se jejich společnost aktivně brání marketingovému tlaku ze strany 

těchto partnerů a jejich pořádané aktivity a semináře nejsou prostředníkem pro šíření těchto 

materiálů. 

- Na setkání byl také vznesen nápad propojení projektu Erasmus se společností Your chance a 

propojit tak stážisty/pedagogy ze škol ze tří různých zemí a sdílet tak dobrou praxi v rámci 

výuky finanční gramotnosti. 

- Na závěr proběhla diskuze o možnostech uspořádání projektových akcí na Roudnicku. Global 

money week by se mohl uspořádat v pozdějším datu (nestihlo by se již naplánovat). Dále by 

se v případě zájmu mohl uspořádat projektový den v případě zájmu ze strany některých 

základních škol nebo seminář pro pedagogy na vybrané téma. Pí Merunková přislíbila, že do 

mailu vypíše možnosti akcí i s případnou cenovou nabídkou. 

 

Pozvánka na další setkání bude členům PS zaslána v dostatečném předstihu. 
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