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LETNÍ ŠKOLA ROZUMÍME PENĚZŮM
Právě v těchto dnech

Komu je soutěž

byl vyhlášen již šestý

určena? O Letní

ročník soutěže o Letní

školu mohou hrát

školu Rozumíme pe-

třídní kolektivy

nězům.

z 2. stupně zá-

V této soutěži třídních
kolektivů se hraje o tříkdy dvě vítězné třídy se

Uzávěrka soutě-

svými učiteli získají do-

že: 15. května 2016

na finanční gramotnost

 Letní škola Rozumíme
penězům - hra začíná

bu Rozumíme penězům.

vání a program zaměřený

Obsah Zpravodaje:

kladních škol Klu-

denní červnovou akci,

pravu, stravování, ubyto-

únor 2016

Letní škola Rozumíme penězům, 2015

Doprava, stravování,
ubytování, program… vše
je pro žáky a jejich pe-

Jak se v naší škole učí
Rozumíme penězům.
Vítězi se stanou dvě tří-

Program bude probíhat

GE Money Bank, která

v Krkonoších – žáci se

Klub Rozumíme pe-

budou učit natáčet film,

nězům a také tuto akci

Jak se přihlásit? Jste

pracovat s kamerou,

financuje.

klubovou školou a chcete

budou fotit, vyjdou si na
Černou horu a zpátky do
Janských Lázní se svezou
lanovkou…

aby se dostala do hry
o Letní školu?
Třída musí natočit

sahu získají nejvíce diváckých příznivců.

se registrovat do hry?
Vyplňte tento formulář
a my Vám zašleme bližší
informace.

krátké video na téma:

Osobnostní a finanční
vzdělávání v mateřské škole
Proč vést děti k finanční gramotnosti už od
mateřské školy? A na
jaká témata je program s
názvem Aflatot zaměřen?
Metodika programu je
zaměřena na témata
osobnostního rozvoje dětí

a jejich první krůčky
k finanční gramotnosti.
Děti se společně s učiteli
zabývají těmito oblastmi:
Co jsou peníze, k čemu
jsou, kde je lidé berou.
Umět si něco koupit, ale
také šetřit a umět se po-

 Škola odpovědného
spotřebitele pokračuje

svému zpracování a ob-

dagogy zdarma díky

A co musí třída udělat,

 Finanční gramotnost pro
veřejnost

dy, jejichž videa si díky

a to zcela zdarma.

s turistickými GPSkami,

 Nabídka pro učitele
mateřských škol

dělit. Vědět, co opravdu
k životu potřebuji. Být
schopen se zodpovědně
rozhodovat a vážit si
zdrojů, které máme.
Metodiku programu
mohou obdržet jen
účastníci našich kurzů.
pokračování na straně 2

Uvnitř tohoto
vydání:
Osobnostní a finanční
vzdělávání v mateřské
škole

2

Nabídka metodických
materiálů

2

Finanční gramotnost
pro veřejnost

2

Škola odpovědného
spotřebitele pokračuje

3

Kalendář akcí

4
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Osobnostní a finanční
v z d ě l á v á n í v m a t e ř sk é š k o l e
velký zájem účastní o polovinu
více pedagogů, než jsme zamýšleli. Na řadu dalších zájemců se bohužel ani tak nedostalo
a proto chceme během tohoto
roku realizovat další semináře
(v případě, že se nám podaří
získat finanční dotace).

Kniha obsahuje:

 příběhy zaměřené na
předčtenářskou gramotnost,

 metody kritického myšlení,
 písničky spojené
s pohybovou výchovou dětí,

 aktivity zaměřené na předmatematickou gramotnost.
V tuto chvíli realizujeme druhou
část cyklu seminářů, kterých se pro

Zaujal Vás program a chcete
být informováni pokud bude
seminář realizován během roku
2016? Dejte nám o svém předběžném zájmu co nejdříve vědět a to vyplněním tohoto formuláře.
Metodika, se kterou se
účastníci seznámí, vychází
z RVP PV a je prvním materiálem svého druhu na našem trhu.
Seminář je akreditován MŠMT.

Materiály jsou v souladu s RVP PV
a RVP ZV. Více informací najdete na
www.rozumimepenezum.cz

Finanční gramotnost pro veřejnost
Ve spolupráci s GE MB chceme
i v roce 2016 realizovat semináře
pro rodiče Vašich žáků i širokou
veřejnost a to přímo ve Vaší škole,
ať už střední, základní, nebo mateřské. Zúčastnit se tak mohou i pedagogové školy, kteří si chtějí zvýšit
svoji osobní finanční gramotnost.
Obsah semináře můžeme přizpůsobit i Vašim představám z oblasti financí/bankovnictví.
Z naší nabídky témat si můžete
zvolit:

 Rodinný rozpočet aneb přiznejme si, za co a kolik utrácíme =
vaše hospodaření domácnosti

 Pozoruhodný svět depozit aneb
dobrý hospodář ví co s penězi! =
běžné účty, způsoby zhodnocení

peněz, zajištění rizik

 Zodpovědné zadlužování aneb
jak nebýt otrokem zbrklých rozhodnutí! = úvěrové produkty –
kontokorenty, kreditní karty,
spotřebitelské úvěry, hypotéky...
jejich účel a správné využití

 Internetové bankovnictví a nové
technologie ve světě peněz =
fungování internetového bankovnictví, plateb na internetu,
bezkontaktních plateb, NFC
technologií

 Hypotéka jako forma investice
Semináře realizujeme ve školách
v podvečerních časech ve Vámi
zvoleném termínu a lektorují je
dobrovolníci z GE Money Bank.

Nabídněte finanční
gramotnost také rodičům,
prarodičům nebo třeba starším
sourozencům Vašich žáků...
Semináře jsou pro účastníky
zdarma a škola kromě toho získá
drobnou finanční podporu na organizaci celé akce.
Máte zájem o takový seminář? Neváhejte a vyplňte tento dotazník.
Počet seminářů je omezen a první
semináře chceme realizovat již teď
na jaře.
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Š k o l a od p o v ě d n é h o s p o t ř e b i t e l e p o k r a č u j e
 Kdo je spotřebitel a jaká má
práva?

 Jak správně odstoupit od
smlouvy?

 Co je vada zboží a jak uspět
při reklamaci?

 Umím se orientovat ve
smlouvě o úvěru?

 Jaká mám práva při reklamaci
zájezdu?
To jsou otázky, se kterými se v různých situacích potýká většina z nás.
A právě proto jsme již v loňském
roce realizovali projekt Škola odpovědného spotřebitele, do kterého se
zapojilo patnáct základních škol.
Pro pedagogy jsme realizovali
jednodenní seminář zaměřený na
osobní finanční gramotnost a v zapojených školách pak pro dvě třídy 7. - 9. ročníku proběhl pro-

jektový den.
Celkově jsme proškolili téměř
330 pedagogů a více jak 600
žáků základních škol.
Výstupem z projektu je kniha obsahující tři projektové dny, ve
které najdete metodiku pro pedagogy a pracovní listy pro žáky.
Projektové dny jsou zaměřeny na
tato témata:

 Práva spotřebitele při nákupu
mimo kamenné prodejny

 Odpovědnost za vady, reklamace

 Spotřebitelské úvěry
Všechny školy, které byly do projektu zapojeny, knihu dostaly, aby
podle ní mohli téma práva spotřebitele realizovat pedagogové školy.

PROJEKT POKRAČUJE
I V ROCE 2016
O projekt byl v loňském roce velký
zájem a zpětná vazba ze seminářů
i projektových dní byla velmi pozitivní.

 Pro studenty středních škol nabí-

Proto jsme na Ministerstvu průmyslu a obchodu požádali
i o grant pro rok 2016 a ten
jsme také získali. V letošním roce
tedy projekt pokračuje a aktivity
rozšiřujeme i na střední školy.

Projekt je financován Ministerstvem průmyslu a obchodu
a pro školy jsou tak všechny
aktivity zdarma.

A co Vám v projektu nabízíme?

 Pro pedagogický sbor nabízíme
jednodenní seminář zaměřený
na zvýšení osobní finanční gramotnosti v tématu Práva spotřebitele

 Pro žáky základní školy 7. 9. ročníku nabízíme realizaci
projektových dní na témata: nákup mimo kamenné prodejny,
reklamace a spotřebitelské úvěry

zíme půldenní workshop, jehož
cílem je zvýšení právního povědomí v oblasti práv spotřebitele

Školy do projektu budeme vybírat
během března 2016.
Projekt budeme realizovat od dubna do prosince 2016.
Konkrétní termíny jednotlivých aktivit domluvíme s vybranými školami.
Pokud máte o zapojení do projektu zájem, pak do 13. března
2016 vyplňte tento formulář.

Obsah seminářů, projektových dní
i metodiky pro pedagogy konzultujeme
s vedoucím právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.
www.dtest.cz

Program Rozumíme penězům realizuje
občanské sdružení AISIS již od roku 2006.
Finančním expertem a iniciátorem programu
je GE Money Bank.
Od roku 2006 programem prošlo téměř 2 000
pedagogů, kteří podle Rozumíme penězům
proškolili více jak 26 000 žáků.
Cílem programu je přispět ke zvýšení finanční
gramotnosti v ČR.
Rozumíme penězům umožňuje základním
školám efektivně rozšířit školní vzdělávací
program o problematiku finančního
vzdělávání. Mateřským školám program nabízí
metodiku pro osobnostní rozvoj dětí a jejich
první kroky k finanční gramotnosti.

Anketa z minulého
čísla...
Výherci z minulé ankety, kteří
obdrželi drobné ceny:
J. B., MŠ Římov
A. Š., ZŠ nenapsána
J. K., ZŠ Praha, T. G. M.

Zapište si do kalendáře:
17. - 18. 3. 2016
Seminář finanční gramotnosti pro učitele MŠ
15. 5. 2016
Uzávěrka soutěže o Letní
školu Rozumíme penězům

AISIS, o. s.
Stanislava Křížová, projektová manažerka
Floriánské náměstí 103
272 01 Kladno

Telefon: 607 621 558
E-mail: stanislava.krizova@aisis.cz

