ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Zápis z jednání pracovní skupiny matematická
gramotnost

Datum

25. 09. 2019

Název projektu

Místní akční plán vzdělávání II na území obce s rozšířenou působností Hradec
Králové

Registrační číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009124
Omluveni/
Nepřítomni

Přítomni

Zapsala

viz. Prezenční listina

Eva Kalenská

Místo konání
Pořadové číslo
zápisu

Knihovna města Hradec
Králové
4.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Prezence, zahájení jednání
ČSOB Program Finanční vzdělávání
Česká spořitelna Finanční gramotnost
Sdílení zkušeností z finanční gramotnosti v praxi
Diskuse, závěr

Prezence, zahájení jednání

Jednání zahájila Mgr. Magdalena Hojná, koordinátorka MAP II., která přivítala všechny přítomné a představila
program dnešního setkání pracovních skupin a představila hosty dnešního jednání paní Vízkovou z ČSOB
s programem finančního vzdělávání a hosty z České spořitelny.
2.

ČSOB Program Finanční vzdělávání

Paní Vízková představila program ČSOB Finančního vzdělávání a finanční gramotnosti do škol. Nastínila, jakým
způsobem program funguje, co nabízejí. Seznámila přítomné s tím, že mají lektory po celém území ČR a
spolupracují s policí ČR a preventisty. Program, který nabízejí zahrnuje i kybersvět, jak představila paní Vízková
postavený pro druhé stupně základních škol. Představila nově získanou akreditaci, kterou získali. V rámci ní
momentálně mohou vzdělávat i pedagogy a předávat jim znalosti finanční gramotnosti, které sami poté mohou
využívat ve výuce. Představení webových stránek, souběžně představení aplikace Kahut a její fungování
v hodinách elektronické výuky a soutěže, které se mohou žáci v rámci výuky účastnit. Paní Vízková ukončila druhý
bod programu diskuzí, ze které nevzešly žádné dotazy a předala kontakty pedagogům se zájmem o představený
program.

3.

Česká spořitelna Program finanční gramotnosti
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Zástupci z České spořitelny představily program Abeceda financí pro děti – ucelený program finančního
vzdělávání včetně akreditovaného programu pro pedagogy. Zároveň představili program, který zahrnuje
nejmenší děti, děti povinné školní docházkou a seniory. Z bodu jejich prezentace vzešly průběžně podněty na
kapacitu projektu, kdy se vyjádřili zástupci ze škol zapojených v PS, že se nemohou přihlásit z nedostatku místa.
Přítomným byl představen webový program pro žáky 4. třídy, 8., 9.třídy, 1, a2. ročník SŠ a virtuální hra. Názorná
ukázka stránek Abeceda peněz. Na konci projektu dali přednášející prostor pro diskuzi a závěry.

4.

Sdílení zkušeností z finanční gramotnosti v praxi

Účastníci pracovních skupin zhodnocovali finanční gramotnosti ve škole a jejich příklady a praxe, se kterou se
setkávají ve školách, při výuce nebo při práci s dětmi z DD. Vzešla potřebnost vzdělávání ve financích a nedostatky
a mezery ve finančním vzdělání, které vnímají jako veliký problém pro budoucí zacházení s kapesným, financemi
či později s neuváženým půjčováním peněz. Sdílení existujícího programu www.yourchange.cz postaveného
právě pro děti z ústavní výchovy.
Vedoucí pracovní skupiny Lenka Šlechtová vyzvala přítomné, aby řekli zkušenosti s jinými institucemi zabývajícími
se finančním vzděláním, kromě již představených institucí od pozvaných hostů.
PRIMA ŽIVOT aneb kniha, kterou si píšete sami od nakladatelství Yourchange přítomní doporučují. Současně tato
firma nabízí proškolení sboru a bezplatně možnosti získání jednotlivých stupňů vzdělání. Všichni účastníci
dostávají učebnice, pracovní listy. Zaměřeno více pedagogicky stejně tak zaměřené jsou pomůcky.
Společnost METLIFE – „Já a moje první peníze“ – pro první třídu, sada výukových setkání – 5x 30 minut.
5.

Diskuse, závěr

Diskuse probíhala v průběhu jednání.
Jak přijít na to, aby se s finanční gramotností setkávaly děti průběžně v rámci těch 9 let na základní škole, jak
systematicky tu výuku postavit, tak aby nepřišlo pouze nárazové, jednorázové vzdělání.
V závěru vzešlo, že velice záleží na složení děti a přístupu jejich rodičů při aktivitách na rozvoj, jak finanční
gramotnosti, tak prezentačních dovedností.
Úkoly:
Číslo
úkolu

Úkol

1.

Další jednání PS v ZŠ Libčany

2.

Předat materiály ze setkání 25. 9.2019

Zapsala Eva Kalenská 25.9.2019 v Hradci Králové
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Za plnění úkolu
zodpovídá
RT společně s vedoucím
skupiny
RT

Termín splnění
Listopad/prosinec
2019
Říjen 2019

