Matematická a finanční gramotnost jsou vzájemně propojené nádoby. Předpokladem pro budování
finanční gramotnosti je rozvinutá čtenářská a matematická gramotnost a rozvíjení finanční
gramotnosti lze vhodně propojit s rozvíjení gramotnosti matematické s důrazem na společné prvky,
ke kterým patří: práce s autentickými materiály (tabulky, grafy, letáky), zaměření na osvojování
strategií pro život, řešení úloh z běžného života a problémových úloh, využívání informačních a
komunikačních technologií. Školy mohou využít nabídky různých organizací zabývajících se rozvíjením
finanční gramotnosti žáků. Jedním z nich je Projekt Finanční vzdělávání ČSOB pro školy.
Co nabízíme?
V rámci projektu Finanční vzdělávání ČSOB pro školy nabízíme zdarma praktickou doplňkovou výuku
finanční gramotnosti na základních a středních školách. Naším záměrem je zpestřit standardní výuku
finanční gramotnosti formou interaktivní a zábavné přednášky v předem dohodnutém rozsahu a dle
individuálních potřeb jednotlivých škol. Výuku realizují osobně regionální pracovníci banky, kteří jsou
proškoleni na toto téma, zároveň tím podporují komunitní život v daném regionu.
Proč výuku finanční gramotnosti nabízíme?
V ČSOB jsme přesvědčeni, že vyšší úroveň finanční gramotnosti a vzdělání nejenže obohacuje život
jednotlivců, ale také přispívá k zdravému hospodářskému růst společnosti. Spotřebitelé s dobrou
finanční znalostí a zdravými osobními financemi přispívají ke zvýšení konkurence, inovativnosti a
kvalitě produktů na finančních trzích tím, že vyžadují lepší a efektivnější produkty a řešení. Situace v
České republice není uspokojivá, a proto se snažíme podporovat finanční gramotnost prostřednictvím
lokálně založených aktivit v oblastech, kde působíme. Cílem programu je, aby společnost lépe čelila
„hrozbě" nízké finanční gramotnosti obyvatelstva.
Kdo nás provází výukou? … no přeci Filip
V dnešním světě žije Filip. Ví, že peníze nerostou ze stromu, že se musí nějakým způsobem
získat, aby za ně bylo možné důležité věci zaplatit. Filip ví, že banku vyloupit nepůjde, ani se
nemůže spoléhat na to, že vyhraje v loterii. Filip je naším maskotem a je tváří projektu, značka
ČSOB v projektu hraje sekundární roli.
Jaká je naše cílová skupina?
Primárně žáci 1. a 2. stupně základních škol a žáci středních škol, u kterých probíhá výuka finanční
gramotnosti v rámci standardního učiva (osnov). Sekundárně nabízíme možnost získat informace
nebo rozšířit vzdělání u vyučujících, kteří téma finanční gramotnosti v rámci standardního učiva
vyučují.
Jak to děláme?
Realizujeme praktickou doplňkovou výuku v ZŠ i SŠ v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro
základní vzdělávání MŠMT. Máme tyto základní oblasti:





Peníze
Hospodaření domácnosti
Finanční produkty
Právo a spotřebitel.

Rozsah výuky je dle dohody se školou, obvyklé jsou dvě vyučovací hodiny na třídu. Následně
pořádáme i praktické workshopy. Výuka je zábavná, ne teoretická, interaktivní. Obvykle je

realizována přímo zástupci banky z regionu, z poboček. Zaznamenali jsme velkou oblibu výuky jak u
učitelů a ředitelů, tak i u dětí. Výuka školu nic nestojí. Neprodáváme ČSOB, ale myšlenku vyšší
vzdělanosti. Výuka je zdarma.
V rámci výuky obdrží škola i mini učební skripta i dotazník s otázkami na probírané
učivo, které může využít dle svého uvážení.
Realizace výuky probíhá dle technických možností školy. Přednáška je uzpůsobena
konkrétním možnostem a technickému vybavení školy (projektor, audio ozvučení
učebny atd.).
V rámci podpory výuky finanční gramotnosti nabízíme i další aktuální témata, na která lze přednášku
v případě zájmu zaměřit. Těmito tématy jsou např.:







Kybernetická bezpečnost
Odpovědné zadlužování, Exekuce
Funkce a činnosti dohledových orgánů (ČNB, Finanční arbitr ČR, ČOI atd.)
Práva spotřebitele, reklamační proces
Moderní platební prostředky a metody
Jiné dle dohody

Jak nás kontaktovat?
Stačí, když nám napíšete na e-mailovou adresu projektu FinancniGramotnost@csob.cz
Ozveme se Vám a rádi se s Vámi o možnostech zapojení do projektu pobavíme.
Těším se na Vás a Vaše děti!

František Klufa
Výkonný manažer Péče o klienty a pobočky a vedoucí Core týmu ČSOB pro školy
Československá obchodní banka, a. s.
http://www.csob.cz/

