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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji (KAP), reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000001, jsme ve spolupráci se Základní školou Vimperk, Smetanova 405,
a s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích připravili dvoudenní tematické
setkání

Podnikavost – Den s finanční gramotností
Na tento seminář zveme všechny pedagogy, kteří se chtějí dozvědět, jak některé metody výuky mohou
přispět ke zlepšení úrovně finanční gramotnosti žáků základních škol. Setkání je určeno pro pedagogy
základních škol, v případě zájmu se ale mohou zúčastnit i pedagogičtí pracovníci středních škol. Seminář je
pro účastníky zdarma, dopravu si účastníci zajišťují a hradí samostatně.

Termín 1. setkání: čtvrtek 12. 3. 2020 od 8.00 do 12.00 hod. v učebně J 330
Pedagogické fakulty Jihočeské unverzity v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10.
Po teoretické části bude od 13.00 následovat exkurze do Budějovického Budvaru.
Termín 2. navazujícího setkání: čtvrtek 26. 3. 2020 od 9.00 do 15.00 hod. v Základní
škole Vimperk, Smetanova 405
Obsah 1. setkání:
První seminář bude rozložen do tří částí. První část bude zaměřena teoreticky a bude se zabývat
problematikou finanční matematiky a finanční gramotnosti. Součástí této části bude i hledání odpovědi na
otázku: „Chceme své žáky učit finanční matematiku nebo pěstovat jejich finanční gramotnost?“ Druhá část
poté na didaktiku výuky finanční gramotnosti na základních školách, propojení čtenářské a matematické
gramotnosti s finanční gramotností – vše vedeno s cílem dosažení podnikavosti žáků na základních školách.
Odpolední exkurze do Budějovického Budvaru využije materiály vzniklé v projektu MatemaTech jako ukázku
toho, jak učitelé můžou matematizovat provozy pro žáky základních škol (i s využitím finanční gramotnosti).
•
•
•
•
•

Finanční gramotnost
Nové metody ve výuce finanční gramotnosti na základních školách
Propojení matematiky, finanční gramotnosti a reálného života
Podnikavost a kreativita na základních školách
Využití materiálů vzniklých v projektu MatemaTech

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650

Obsah 2. setkání:
Druhé setkání se uskuteční na Základní škole Vimperk, Smetanova 405 – kde se budou účastníci mít možnost
podívat přímo do hodin výuky finanční gramotnosti v jednotlivých třídách druhého stupně. Vše, co se dozví
při prvním setkání teoreticky, uvidí na druhém semináři prakticky. Tento druhý seminář bude zorganizován
v rámci celosvětové akce Global Money Week, kdy škola pořádá Den s finanční gramotností, díky kterému
každoročně umožňuje učitelům poskytnout motivaci pro využití nových metod ve výuce finanční gramotnosti
a podnikavosti. Na závěr bude inspirující beseda s ochutnávkou Čokoládovny Jordis.
•
•
•
•
•

Didaktika výuky finanční gramotnosti
Finanční svoboda, Fingrplay
Propojení finanční gramotnosti s polytechnickou výchovou
Zapojení odborníků z praxe ve výuce finanční gramotnosti
Použití vzorů úspěšných podnikatelů – Čokoládovna Jordis

Lektoři:
Mgr. Jana Doležalová, učitelka matematiky a anglického jazyka s praxí 30 let na základní škole. Zapojila
se aktivně do mezinárodních projektů Jihočeské univerzity MatemaTech a MatemaTech II. Aktivně se účastní
DVPP vedených pedagogickou fakultou JČU a na konferencích UPVM (užití počítačů ve výuce matematiky).
Základní škola Vimperk, Smetanova 405, na které vyučuje, je inspirující školou v oblasti výuky finanční
gramotnosti, školou, která jako jediná získala Diamantový certifikát finanční gramotnosti.
doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, PhD., absolventka Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
v Praze, obor Pravděpodobnost a matematická statistika, zaměření – Ekonometrie. Doktorské studium
ukončila v roce 2006 na Provozně-ekonomické fakultě ČZU v Praze (obor Kvantitativní metody v ekonomii).
V roce 2017 se habilitovala na EF JU v Českých Budějovicích, obor Ekonomie a management, téma
habilitační práce: Management edukativního procesu v oblasti finanční gramotnosti. Od roku 1987 působí na
katedře matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v současné době jako
vedoucí katedry. Její profesní specializací je problematika přípravy stávajících a budoucích učitelů pro výuku
finanční matematiky, resp. pěstování finanční gramotnosti jejich žáků – budoucích účastníků finančního trhu.
Registrace na seminář je z důvodu omezené kapacity (vzhledem k přítomnosti v hodinách
výuky finanční gramotnosti na základní škole) nutná na níže uvedeném odkazu do naplnění
kapacity, nebo nejpozději do pátku 28. února 2020. Přihláška 12. 3. 2020 je zároveň přihláškou i na
navazující termín 26. 3. 2020 v Základní škole Vimperk, Smetanova 405. Základní škola Vám může zajistit
oběd ve školní jídelně, požadavek na zajištění oběda prosím také vyplňte ve formuláři.
Odkaz pro přihlášení:
https://www.kraj-jihocesky.cz/terminy-kap
V případě dotazů je Vám k dispozici e-mail: kap@kraj-jihocesky.cz.
Na setkání se těší realizační tým KAP a lektoři
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