
Hodnotící zpráva ke vzdělávací akci

Název akce: EDUpoint Děti, rodiče a peníze aneb finanční gramotnost v praxi
Datum a místo realizace: 25. 4. 2019 Kutná Hora, kavárna Matky sobě, Bartolomějská 221
Cílová skupina: Učitelé ZŠ a víceletých gymnázií, rodiče
Dopady  a  přínosy
vzdělávání  pro  CS  ve
vazbě na tvorbu MAP:

EDUpoint je místem pro získávání informací, síťování, diskuzi a řešení 
problémů v oblasti vzdělávání. 

Finanční gramotnost je důležitou součástí života každého člověka. 
Finančně gramotný člověk ví, jak peníze získávat, jak je rozdělovat, 
spotřebovávat a investovat. S tím, jak peníze fungují, bychom měli 
seznamovat i děti, protože finanční návyky z dětství si přenášíme do 
dospělosti.

V úvodu semináře lektorky Zuzana Lučivňáková a Ing. Anna Šrajbrová 
představily časovou osu a čtyři základní životní etapy, které se ve 
vztahu k penězům týkají každého člověka. Hlavní část semináře se pak 
věnovala období dětství, tj. období nízkých příjmů, kdy jsou děti 
závislé na rodičích. Děti potřebují nápovědu v tom, jak k penězům 
přistupovat. Ať už je peněz hodně nebo málo, nemůžeme se tvářit, že 
neexistují. Účastníci diskutovali o způsobech, jak děti seznámit s tím, 
jak peníze fungují, co od nich můžeme čekat, co si za ně můžeme 
koupit a co za ně naopak nikdy nedostaneme. V závěru semináře jsme 
se věnovali tomu, co se děti naučí ve škole, jaké existují výukové 
pomůcky, publikace a vzdělávací programy na téma finanční 
gramotnosti

Ve zpětné vazbě účastníci nejvíce ocenili odborné znalosti obou 
lektorek a konkrétní zkušenosti z praxe. Zájemci mají možnost si 
domluvit individuální konzultace.

Lektorky:
Zuzana Lučivňáková a Ing. Anna Šrajbrová pracují v oblasti správy 
osobních financích více než 10 let. Kromě dennodenního kontaktu 
s rodinami, které učí, jak se vyznat ve vlastním rozpočtu, se také 
věnují lektorské práci na základních a středních školách, kde žákům a 
studentům přibližují problematiku jejich vlastních peněz  nejen, jak 
s nimi hospodařit, ale také, jaké jsou možnosti si je vydělat. 
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