
Výuka fi nanční gramotnosti vtrh-
la do českých škol. Čtvrťáci a páťá-
ci v ní poznávají svět peněz. Mnozí 
poprvé slyší slova jako dluh či splát-
ka, nebo vidí, jak funguje banko-
mat. Projekt Abeceda peněz, který 
připravila Česká spořitelna, získal 
akreditaci Ministerstva školství. A 
jeho obliba mezi školami v celé zemi 
i na Vysočině se rychle šíří. Jen za 
poslední měsíc se výuky zúčastnilo 
na sto padesát dětí z regionu. 

Cílem Abecedy peněz je naučit děti 
správnému hospodaření s penězi. 
„Naší ambicí je zásadně zvýšit fi nanč-
ní gramotnost společnosti, a zejména 
mladé generace. A v ideálním přípa-
dě i prosadit fi nanční vzdělávání coby 
jeden z předmětů základního školství u 
nás,“ vysvětluje David Hubáček, kte-
rý je v České spořitelně zodpovědný 
za fi nanční vzdělávání. 

Správa peněz je totiž poměrně klí-
čovou dovedností. A dosud byly pro 
děti hlavním, a mnohdy jediným 
zdrojem informací rodiče. Ne vždy 
šlo ale o zdroj kvalitní. Dospělí Češi 
mají většinou laxní přístup k řízení 
rodinných fi nancí. A celá čtvrtina li-
dí v zemi žije od výplaty k výplatě. 

Do loňského pilotního ročníku 
Abecedy peněz se zapojilo přibližně 

110 tříd z celé ČR. Díky pozitivní-
mu ohlasu mezi učiteli i řediteli jich 
jen v prvním pololetí letošního škol-
ního roku bylo na 150. A přibývají 
stále další.

Podpis smlouvy 
dal dětem zabrat

Abeceda peněz ukazuje dětem svět 
fi nancí i souvislosti v něm, a hravou 
formou prohlubuje jejich vědomos-
ti týkající se hospodaření s penězi. V 
rámci několikaměsíčního programu 
se školáci učí plánovat své fi nance, 
a nové znalosti průběžně, za pomo-
ci odborných lektorů i svých učitelů, 
přenášejí rovnou do praxe. 

„Děti mají za úkol vybudovat vlast-
ní fi rmu. Navrhnout její logo, název, a 
hlavně sortiment. Takové zboží, které 
zvládnou samy, s přiměřenými nákla-
dy, vyrobit, a bude možné je prodat na 
veřejných jarmarcích, jež jsou vrcholem 
Abecedy peněz. Děti tedy neustále musí 
propočítávat cenu výrobku, kalkulovat 
se vstupními náklady i cenou vlastní 
práce, a pracovat na propagaci. To vše 
společně, po vzájemné diskuzi s ostat-
ními,“ popisuje David Hubáček. 

Každá třída může počítat se vstup-
ním kapitálem ve výši 3000 korun. 
Ten dostanou do České spořitelny 
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BOJÍTE SE VEJŠKY?
S NÁMI SE BÁT NEMUSÍTE!

Vyberte si techniku, 
ekonomiku, cestovní  
ruch, zdravotnictví 
nebo sociální práci.

Zahraniční stáže, 
individuální přístup  
i lepší uplatnění díky 
dlouhodobé praxi  
během studia. 
To je VŠPJ.

Přihlášky ke studiu přijímáme  
právě teď na www.vspj.cz

Přijďte na Den otevřených dveří  
30. ledna 2019

(individuální pohovory o možnostech studia
každé pondělí od 15:00 do 18:00)

PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Jsme moderní školou sledující vývoj technologií, trendů a trhu práce.
O naše žáky maximálně pečujeme...

Rádi vás přesvědčíme na našem
pondělním informačním odpoledni

Školáci z Vysočiny se učí zpracovávat 
kalkulace i správně číst smlouvy

formou půjčky, a už na něm čeká 
děti první střet s realitou. „Připravili 
jsme dětem k podpisu smlouvu s něko-
lika dodatky a poznámkami, psanými 
malým písmem pod čarou. Pro mnohé 
byl velký šok, když zjistily, že podepsa-
ly něco jiného, než měly v úmyslu,“ při-
bližuje David Hubáček.

Dojmy učitelů z Vysočiny
Během listopadu a počátku pro-

since  absolvovalo kurz na 150 dětí 
z Vysočiny. Na veřejných jarmarcích 
prodávaly hlavně vánoční dekorace, 
ozdobné zápichy, cukroví a drob-
né občerstvení. Možnost vyzkoušet 
si zcela nové věci většinu školáků 
naprosto pohltila.  -tz-

Tříleté učební obory

Dvouletý učební obor

čalouník  kuchař  truhlář  pečovatel-ka  zedník   
zámečník  cukrář  malíř a natěrač

Praktická škola dvouletá

SOŠ A SOU TŘEŠŤ
PRACOVIŠTĚ ČERNOVICE

www.uciliste-cernovice.cz  I  email: ou.prs.cernovice@iol.cz
tel.: 565 492 182  I  Mgr. Martina Kyrianová – mobil: 606 367 221

Mariánské náměstí 72 
394 94 Černovice

Nabízíme žákům a uchazečům vyučení těmto profesím:


