
ZPRAVODAJ ROZUMÍME PENĚZŮM 

květen 2022

Vážení čtenáři,

po krátké odmlce se k Vám vracíme s informa-
cemi o novinkách a akcích naší společnosti 
AISIS, z.ú. zaměřených na téma �nanční 
gramotnost.

Před více jak patnácti lety jsme navázali 
klíčovou spolupráci s GE Money Bank (dnes 
MONETA Money Bank), díky které vznikl 
úspěšný program „Rozumíme penězům“. Jeho 
cílem je vytvářet v kooperaci se školami 
prostředí, které umožní rozvoj �nančně 
gramotné a podnikavé mladé generace. 
Program vznikl z iniciativy banky a rozvíjel se    
v souvislosti s apelem na zařazení povinné 
výuky �nanční gramotnosti na základních 
školách.

Program Rozumíme penězům přináší dětem 
poznání, pochopení a používání základních 
principů hospodaření s penězi, porozumění 
základní nabídce �nančních produktů a slu-
žeb, základních principů zodpovědného roz-
hodování.

Program zahrnuje odborné semináře a studijní 
materiály pro učitele, vznikly učebnice pro 
žáky 1. a 2. stupně základních škol, zážitkové 
školy, semináře pro rodiče a mnoho dalších 
aktivit. Součástí programu je i vzdělávací 
portál , který www.rozumimepenezum.cz
dnes funguje jako studnice informací jak pro 
pedagogy, tak širokou veřejnost a informace   
v něm uvedené jsou aktualizovány na týdenní 
bázi.

A proč  Vám to celé vyprávíme?

Protože Vám dnes s radostí oznamujeme,        
že jsme opět navázali partnerství se společ-
ností MONETA 
Money  Bank.

A díky tomu můžeme pokračovat v rozvoji 
Rozumíme penězům a aktuálně Vám nabízet 
nové akce, nové semináře, nová témata.

Chcete být finančně gramotní? 
Chcete vést své žáky k zodpovědnému 

jednání a naučit je, jak hospodařit s financemi? 
Zapojte svoji školu do programu 

Rozumíme penězům.

Začínáme LETNÍ ŠKOLOU 
Třídenní vzdělávací akce je určena pro pedagogy 1. a 2. stupně základní školy. 
Připravujeme pro Vás seminář plný aktuálních témat. Získáte zcela nové metodické 
materiály. A to vše v malebném prostředí Sázavy, v hotelu 
Sázavský ostrov pod vedením lektorů Rozumíme penězům 
v týmu společně s odborníky z banky.

Termín: 

 Počet volných míst: 

22. – 24. 8. 2022

25

Cena: Půjde o výměnný obchod. My Vám nabídneme plnou 
penzi, ubytování a tři dny prožitkového vzdělávání 
v oblasti �nanční gramotnosti. Od Vás budeme chtít účast 
po celou dobu kurzu, aktivní zapojení, vzájemné sdílení ze své praxe.

PROJEKTOVÉ DNY 

Na Letní školu navazují 

pro Vaše žáky
Každé zapojené škole nabídneme dva projektové dny. 
Pro dvě třídy zrealizujeme dopolední program vedený 
lektorem Rozumíme penězům v týmu s odborníkem z banky.

Termín: 

 

září 2022 až leden 2023

Cena: Opět formou výměnného obchodu. My pro Vás 
zrealizujeme dva projektové dny vedené odborníky. 
Nabídneme Vám několik témat, ze kterých si budete moc 
vybrat. Od Vás budeme chtít zpětnou vazbu – jak nabídka zapadla 
do Vašich potřeb a co dalšího byste uvítali k výuce �nanční gramotnosti.

Pojďte společně s námi rozvíjet smysluplnou výuku finanční gramotnosti na své 
škole. Zúčastněte se Letní školy. Zapojte své třídy do projektových dní. 

Přihlásit se můžete ZDE

nebo na emailu níže.

A do kdy se můžete hlásit? 
Ideálně co nejdříve a nejpozději 
do naplnění kapacity těchto akcí.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo zájem o něco z programu Rozumíme penězům,
jsme Vám k dispozici na emailové adrese rozumimepenezum@aisis.cz. 
Další kontakty naleznete i na našich webových stránkách www.rozumimepenezum.cz.

Tým Rozumíme penězům.

Jsme rádi, že jsme se s Vámi opět touto cestou setkali a těšíme se, že se s Vámi 
setkáme i osobně na nějaké plánované akci.

https://www.rozumimepenezum.cz/
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