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

Chcete ve své mateřské nebo základní škole realizovat aktivity

dání projektové žádosti:
- konzultace při výběru

financované z tzv. šablon a zároveň nemáte
nejmenší chuť se pro

aktivit do projektové žádosti,

podání žádosti sbližovat se systémem
IS KP14+…? Pak máme pro Vás řešení.

podpisu a kompletní po-

V o. s. AISIS máme bohaté zkušenosti s administrací projektů a proto
Vám nabízíme ucele-

nou podporu při po-

- zajištění elektronického
dání projektové žádosti
v systému IS KP14+,

Celková konečná cena za
tuto službu: 5 000 Kč.
Minimální výše, kterou
může škola žádat na
1 projekt, je 200 000 Kč,
maximální částka pak

Cílem setkání je možnost vidět se s kolegy,
kteří realizují program
Rozumíme penězům
a získat další podněty
pro svou práci.
Konkrétní náplň této
konference Vám prozradíme v zářijovém
Zpravodaji.

 Setkání klubových škol
Rozumíme penězům 2016
 Jak si Letní školu Rozumíme
penězům užili žáci vítězných
tříd

Aktivity, ze kterých si školy

 Finanční gramotnost pro
veřejnost v MŠ, ZŠ, SŠ

- konzultace při realizaci
projektu.

mohou vybírat, jsou zamě-

Osobní přístup a spolehlivost jsou samozřejmostí,
kterou Vám nabízíme.

ru, osobnostně sociální

Pokud jste se loni nezúčastnili, můžete
představu o akci získat
na našem webu.
Setkání klubových škol
financuje MONETA
Money Bank a pro
účastníky je tak ubyto-

 Šablony pro mateřské
a základní školy

200 000 Kč + (počet dětí/žáků x 2 200 Kč).

řeny na personální podpoa profesní rozvoj pedagogů,

 Semináře pro učitele MŠ
a prvního i druhého stupně ZŠ
 Aktualizace materiálů
Rozumíme penězům

(Pokračování na straně 2)

SETKÁNÍ KLUBOVÝCH ŠKOL
ROZUMÍME PENĚZŮM 2016
Již tradiční dvoudenní
listopadové Setkání klubových škol se v tomto
roce uskuteční 29. - 30.
11. 2016 v Praze. Akce je
určena pedagogům mateřských i základní škol.

Obsah Zpravodaje:

vání, stravování i program zcela zdarma.
Počet účastníků na akci
je limitován a proto
sledujte náš podzimní
Zpravodaj, ať se včas
přihlásíte.

Uvnitř tohoto
vydání:
Šablony pro mateřské
a základní školy
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Š a b l o n y p r o m a t e ř sk é
a základní školy
v mateřských školách pak na

Pokud máte zájem, abychom Vám

Nabídku vzdělávání připra-

usnadňování přechodu dětí z MŠ do

zajistili kompletní podání projek-

víme přímo na míru pro Vaši

ZŠ a na základních školách na ex-

tové žádosti, vyplňte nám formu-

trakurikulární rozvojové aktivity

lář, který na tomto prokliku na-

mateřskou nebo základní

a spolupráci s rodiči.

jdete, a my se Vám ozveme .

Na webu MŠMT pod tímto proklikem

Hlavním zaměřením o. s. AISIS je

najdete kompletní informace, které

ale další vzdělávání pedagogů

však nemusíte detailně studovat,

mateřských, základních

pokud uzavřete spolupráci s námi.

i středních škol a proto Vám

Konkrétní přehled aktivit, určených

můžeme v rámci Šablon také na-

mateřským a základním školám

bídnout zajištění aktivit v tématu

v této výzvě, najdete na našem

osobnostně sociální a profesní

webu právě zde.

rozvoj pedagogů.

školu.
Peníze z Evropské unie mohou
v této výzvě čerpat mateřské
i základní školy a to včetně těch
pražských.
Pokud máte zájem o naši nabídku, kontaktujte nás:
Stanislava Křížová
projektová manažerka
mobil: 607 621 558 nebo email:

Jak si Letní školu Rozumíme penězům
u ži l i žá c i v í t ě zn ý c h t ř í d ?
Letošní hra o třídenní
červnový pobyt byla
velmi napínavá. Hlasy
pro soutěžní videa přibývaly do poslední minuty a o dvou vítězných třídách se tak
skutečně rozhodlo až
v úplném finiši celé
hry.

Nejvíce hlasů nakonec
získala videa žáků
VIII. A Základní školy Vimperk, Smeta-

nova a žáků VII. A
Základní školy Chrudim, Dr. J. Malíka.
Na videa všech zúčastněných tříd se můžete
podívat na webu Rozumíme penězům na
tomto prokliku.
Třídenní akce se uskutečnila v hotelu Prom
ve Svobodě nad Úpou
od 15. do 17. 6. 2016.

Žáci i učitelé si program užili a odjížděli
velmi spokojeni. Někteří byli nadšení výstupem na Černou horu, jiní jízdou lanovkou
dolů, další zaujala práce s kamerou, foťákem
nebo GPSkami. Pestrý
program nabízel něco
zajímavého opravdu

pro každého účastníka.
Věříme, že v roce
2017 budeme mít
možnost nabídnout
Vám a Vašim žákům
již 7. ročník Letní
školy, kterou financuje MONETA Money
Bank a jejíž zaměstnanci jsou lektory na
této akci.
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Finanční gramotnost pro veřejnost
Nabídka pro mateřské, základní i střední
školy - finanční gramotnost pro rodiče,
prarodiče nebo třeba starší sourozence
Vašich žáků…
Pro rok 2016 nabízíme realizaci této
akce již jen na dvou místech.

Ve spolupráci s MONETA Money
Bank 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 reali-

zuje, škole uhradíme 1 500 Kč.
S organizátorem akce, který připraví prostory a domluví účastníky, uzavřeme dohodu o provedení práce na částku 1 700 Kč.
Navíc Vám přispějeme i na
drobné občerstvení pro účastníky.
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 MONETA Money Bank.
Máte zájem o takový seminář?
Neváhejte a vyplňte tento dotazník.

Semináře pro učitele mateřských škol
a p r v n í h o i d r u h é h o st u p n ě z á k l a d n í c h šk o l
Mateřské školy
Program Rozumíme penězům je zaměřen
na nabízí další vzdělávání pedagogů
v tématech osobnostně sociální výchova
a finanční vzdělávání
v mateřské i základní škole.

Již v předchozích Zpravodajích jsme
zjišťovali zájem pedagogů z mateřských škol o semináře osobnostního a finančního vzdělávání
v mateřské škole. Zájemce evidujeme a podali jsme projekt, ze kterého by mohly být semináře financovány. Výsledky budeme znát na
podzim 2016 a všechny zájemce
pak s nabídkou seminářů oslovíme
přednostně.
Pokud máte předběžný zájem
být osloveni s nabídkou vzdělávání pro pedagogy mateřských
škol v uvedených tématech, vyplňte nám krátký formulář.
Základní školy

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

Ve školním roce 2016/2017 budeme realizovat dvoudenní semináře zaměřené na metodiku

výuky finanční gramotnosti
na prvním a na druhém stup-

ni základní školy. Naše semináře vychází z materiálů Rozumíme penězům, které korespondují s Rámcovým vzdělávacím programem. Autoři našich
materiálů zároveň učí na základních školách a semináře také lektorují.
Více informací o semináři pro
učitele 1. stupně najdete na webu Rozumíme penězům zde
a pro učitele 2. stupně na tomto
prokliku. Semináře budou realizovány samostatně pro učitele
prvního a druhého stupně.
Semináře budeme realizovat
v Olomouci.
Pokud máte o semináře předběžný zájem, vyplňte nám tento
formulář a my Vám na začátku
školního roku pošleme informace, na základě kterých se můžete přihlásit závazně.

Program Rozumíme penězům realizuje
občanské sdružení AISIS již od roku 2006.
Finančním expertem a iniciátorem programu
je MONETA 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
Kniha Rozumíme penězům
pro 2. stupeň vznikla již
v roce 2006 a proto ji chceme aktualizovat.

Odpovědi z ankety budou
slosovány a výherci obdrží
drobné ceny.

Zapište si
do kalendáře:

Napište nám, prosím, jak
knihu využíváte, jaké
úpravy, doplnění, změny
byste uvítali v tomto materiálu, co Vám pro výuku
finanční gramotnosti chybí.

2016/2017
Semináře finanční gramotnosti
pro učitele ZŠ

Pro své odpovědi použijte
formulář
na tomto
prokliku.

Setkání klubových škol Rozumíme penězům

29. - 30. 11. 2016

