ZPRAVODAJ
AISIS, o. s.
ŠABLONY PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
duben 2016

Již v tomto školním

můžeme nabídnout zajiš-

- instalace systému

roce budou mít mateř-

tění aktivit v tématu

MS2014+ a zajištění elek-

ské a základní školy

osobnostně sociální

tronického podpisu,

příležitost podat žá-

a profesní rozvoj pedago-

dost o projekt v rámci

gů. Nabídku vzdělá-

programu OP VVV.

vání připravíme pří-

Peníze z Evropské unie
mohou v této výzvě čerpat mateřské i základní

mo na míru pro Vaši
mateřskou nebo základní školu.

- konzultace při výběru ak-

 Letní škola Rozumíme
penězům - blíží se finále

- kompletní podání projek-

 Finanční gramotnost pro
veřejnost v MŠ, ZŠ, SŠ

tové žádosti,
- konzultace při realizaci
projektu.

Bohaté zkušenosti máme

pražských.

také s administrací pro-

Celková konečná cena za

jektů, proto Vám nabí-

tuto službu: 5 000 Kč.

dlouhodobě zabýváme
dalším vzděláváním
pedagogů a proto Vám

 Rozumíme penězům
v roce 2016
 Škola odpovědného
spotřebitele
 Aktualizace materiálů
Rozumíme penězům

zíme ucelenou podporu při podání projektové žádosti:

(Pokračování na straně 2)

L e t ní šk o l a R o z u m í m e p e n ě z ů m
- o de sl á n í v i d e a d o 1 5 . 5 . 2 0 1 6
Hra o třídenní červnový pobyt pro třídu žáků
aneb Letní škola Rozumíme penězům

ubytování a program
zaměřený na finanční
gramotnost a to zcela
zdarma.

V průběhu měsíce února
byla vyhlášena soutěž již
šestého ročníku Letní
školy Rozumíme penězům.

Program bude probíhat
v Krkonoších – žáci se
budou učit natáčet film,
pracovat s kamerou,
s turistickými GPSkami,
budou fotit, vyjdou si na
Černou horu a zpátky do
Janských Lázní se svezou
lanovkou…

V této soutěži třídních
kolektivů se hraje o třídenní červnovou akci,
kdy dvě vítězné třídy
se svými učiteli získají
dopravu, stravování,

 Šablony pro mateřské
a základní školy

tivit do projektové žádosti,

školy a to včetně těch

V rámci o. s. AISIS se

Obsah Zpravodaje:

Uzávěrka soutěže je
15. května 2016.

Letní škola je určena žákům 2. stupně základní
školy.
A jak se do hry zapojit?
Do uzávěrky zbývají tři
týdny, ale i tak to můžete
stihnout.
Stačí, když Vaši žáci
natočí krátké video
o tom, jak se u Vás ve
škole učí finanční gramotnost. Informace, jak
se do hry zapojit, najdete
zde.

Uvnitř tohoto
vydání:
Šablony pro mateřské
a základní školy
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Finanční gramotnost
pro veřejnost
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Rozumíme penězům
v roce 2016

3

Škola odpovědného
spotřebitele
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Aktualizace materiálů
Rozumíme penězům
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Š a b l o n y p r o m a t e ř sk é
a základní školy
Minimální výše na 1 projekt je

běr aktivit a jejich naplnění. Po-

200 000 Kč, maximální částka

dávání projektových žádostí by

pak 200 000 + (počet dětí/žáků

mělo probíhat od 1. 6. 2016.

x 2 200 Kč).

Konkrétní přehled aktivit, urče-

Aktivity, ze kterých si školy mohou

ných mateřským a základním

vybírat, jsou zaměřeny na perso-

školám v této výzvě, najdete na

nální podporu, osobnostně sociální

našem webu právě zde.

a profesní rozvoj pedagogů, v mateřských školách pak na usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a na
základních školách na extrakurikulární rozvojové aktivity a spolupráci
s rodiči.
Na webu MŠMT bylo zatím zveřejněno jen avízo této výzvy. Oficiálně
by výzva měla být zveřejněna
v průběhu května 2016. Tím budou
známy konkrétní podmínky pro vý-

nabízí další vzdělávání pedagogům v tématech osobnostně sociální výchova a finanční
vzdělávání v mateřské i základní škole.

Na této stránce také najdete
podrobnější informace k ucelené
podpoře, kterou Vám při přípravě a podání projektové žádosti
nabízíme.
Pokud máte otázky k této výzvě,
kontaktujte nás:
Stanislava Křížová, projektová
manažerka
mobil: 607 621 558 nebo email:
stanislava.krizova@aisis.cz

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

Finanční gramotnost pro veřejnost
Nabídka pro mateřské, základní i střední
školy - finanční gramotnost pro rodiče,
prarodiče nebo třeba starší sourozence
Vašich žáků...

Ve spolupráci s GE MB realizujeme
i v roce 2016 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.
Semináře jsou pro účastníky
zdarma a škola kromě toho získá
drobnou finanční podporu na organizaci celé akce. Za pronájem místnosti, ve které se seminář realizuje, škole uhradíme 1 500 Kč.
S organizátorem akce, který při-

praví prostory a domluví účastníky, uzavřeme dohodu o provedení práce na částku 1 700 Kč.
Navíc Vám přispějeme i na
drobné občerstvení pro účastníky akce.
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.
Máte zájem o takový seminář? Neváhejte a vyplňte tento dotazník.
Počet seminářů je omezen.
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R oz u m í m e p e n ě z ů m v r o c e 2 0 1 6
Jaké máme plány v Rozumíme
penězům pro rok 2016?

mohou školy zcela zdarma nabízet
široké veřejnosti.

V roce 2016 plánujeme řadu aktivit,
z nichž některé se staly již tradičními.

V průběhu roku Vám také budeme
nabízet semináře pro učitele mateřských a základních škol prvního
i druhého stupně, zaměřené na metodiku Rozumíme penězům. Kromě
seminářů finanční gramotnosti Vám
v AISISu nabízíme i řadu dalších
seminářů, z nichž některé můžete
financovat i z Šablon pro mateřské
a základní školy. V rámci Šablon
Vám také nabízíme kompletní projektovou podporu při podání žádosti.

Naše aktivity dlouhodobě zaměřujeme na základní školy, poslední dva
roky také na mateřské školy a nově
také na školy střední.
Právě teď finišuje nominace do hry
o Letní školu, kterou letos budeme
realizovat již po šesté.
Druhým rokem také realizujeme
projekt Škola odpovědného spotřebitele, o který je v základních
i středních školách velký zájem,
protože je zaměřen na téma, které
se nějakým způsobem dotýká většiny z nás.
Již třetím rokem také školám nabízíme realizaci seminářů zaměřených na finanční gramotnost, které

i s ohledem na Vaše podněty. Na
další straně Zpravodaje proto najdete anketu, ze které bychom rádi
získali Vaše podněty.
Další aktivity v Rozumíme penězům
budeme v průběhu roku realizovat
podle aktuálních grantů. V tuto
chvíli právě připravujeme podání
mezinárodního projektu zaměřeného na program pro mateřské školy.

Na listopad 2016 připravujeme Setkání klubových škol, které bude
letos zároveň oslavou desátého výročí programu Rozumíme penězům.
V průběhu roku se také chystáme
aktualizovat materiály z Rozumíme
penězům pro 2. stupeň. Aktualizaci
materiálů bychom rádi realizovali

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
Od dubna 2016 realizujeme
projekt určený žákům a pedagogům základních škol a také
studentům středních škol

 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 i letos realizujeme
projekt Škola odpovědného spotřebitele.
Pro pedagogické sbory základních škol 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.
Pro studenty středních škol nabízíme půldenní workshop, jehož
cílem je zvýšení právního povědomí
v oblasti práv spotřebitele.
Výstupem z projektu je publikace obsahující tři projektové dny s tématy práva spotřebitele při nákupu
mimo kamenné prodejny,
odpovědnost za vady, reklamace, spotřebitelské úvěry.
V knize najdete metodiku
pro pedagogy a pracovní
listy pro žáky.

Pedagogové ze škol zapojených
v projektu knihu dostanou, aby
podle ní mohli téma práva spotřebitele realizovat ve své škole.
Projekt je financován Ministerstvem průmyslu a obchodu
a pro školy jsou tak všechny
aktivity zdarma.
Konkrétní termíny jednotlivých aktivit domlouváme s vybranými školami.

Pokud máte o zapojení do projektu zájem, 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.

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

Cílem programu je přispět ke zvýšení finanční
gramotnosti v ČR.

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

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. Středním
školám od tohoto roku nabízíme workshopy
zaměřené na zvýšení právního povědomí
studentů v oblasti práv spotřebitele.

Anketa k aktualizaci materiálů
R oz u m í m e p e n ě zů m p r o 2 . s t u p e ň
Napište nám, jaké úpravy, doplnění, změny byste uvítali v materiálu Rozumíme penězům pro
2. stupeň.
Pro své odpovědi použijte
formulář na tomto prokliku.
Odpovědi z ankety budou
slosovány a výherci obdrží
drobné ceny.

Zapište si
do kalendáře:
15. 5. 2016
Uzávěrka soutěže o Letní školu
Rozumíme penězům
květen 2016
Vyhlášení výzvy
na Šablony pro
mateřské a základní školy

