
Chcete, aby vaši žáci  

byli finančně gramotní? 

Absolvujte náš seminář  

zaměřený na metodiku výuky 

finanční gramotnosti. 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI  

PRO PEDAGOGY 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, 

zveme Vás na jednodenní seminář zaměřený na metodiku finanční gramotnosti na 2. stupni ZŠ. 

Seminář bude lektorovat paní Jana Nováková, která v programu Rozumíme penězům lektoruje od roku 

2010. Je spoluautorkou našich metodických materiálů a učila na základní škole. 

Seminář je financován z grantu MPO a účast na něm je zdarma. Pro účastníky budou zajištěny nápoje 

a drobné občerstvení. 

Místo konání: Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita, Na Balkáně 2866/17a   

Pěšky od stanice tramvaje č. 1, 9 nebo 11, zastávka Strážní. 
 

Termín konání: pondělí 8. listopadu 2021 od 8.30 hodin 

Prezence: od 8.00 hodin 

Konec: 14.00 hodin 

Náplň semináře pro pedagogy 2. stupně základní školy 

 Seminář je zaměřen na formy a metody výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti žáků 
2. stupně. Náplní bude inspirace na kratší výukové jednotky propojitelné s nejrůznějšími oblastmi, 
ale také ukázky delší práce, projektových dní. 

 Náplň semináře vychází z toho, čemu by měl rozumět finančně gramotný občan a také 
z aktualizovaných Standardů finanční gramotnosti. Účastníci získají inspiraci, jak tyto Standardy 
naplňovat s žáky na 2. stupni základní školy.  

 Program klade důraz na to, aby se žáci naučili rozumět penězům a zároveň, aby se peníze nestávaly 
cílem, ale prostředkem. V programu není kladen důraz na témata podnikání, ale na témata, která by 
měl ovládat každý občan.   

NA SEMINÁŘ SE PŘIHLASTE VYPLNĚNÍM TOHOTO FORMULÁŘE:  

https://forms.gle/qF7MUU9XvrgvJAJE8 

NEBO NA EMAILU: stanislava.krizova@aisis.cz 

Seminář je akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 
 

Účastníci semináře si mohou zakoupit naše knihy k výuce finanční gramotnosti  
se slevou 100 Kč na každý zakoupený kus a to objednáním přes web Rozumíme penězům. 

Nabídka platí do konce kalendářního roku: https://www.rozumimepenezum.cz/
category/knihy/ 
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