
 

MAP ORP Karlovy Vary (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000079) – seminář 

„Finanční gramotnost“ 

Datum: 2. 5. 2017 

Místo: Bečovská botanická zahrada  

Přítomní: dle prezenční listiny 

Cílová skupina: Seminář byl určen pro učitele předmětů matematika, občanská nauka a 

dějepis a pro další zájemce o problematiku finanční gramotnosti 

Pozn.: Semináře se zúčastnily také učitelky a učitelé z území Místního akčního plánu ORP 

Podbořany. 

Před seminářem proběhla exkurze v Bečovské botanické zahradě. 

Cíl semináře: náměty na implementaci problematiky finanční gramotnosti do výše 

uvedených předmětů. 

Lektor: Mgr. Lukáš Istenčin (lektor finanční gramotnosti, autor a spoluautor učebnic finanční 

gramotnosti, učitel ZŠ Žižkov Kutná Hora) 

Na začátku semináře lektor zjišťoval očekávání účastníků. Nejčastěji zaznělo: typy pro výuku, 

materiály pro žáky, zvýšení finanční gramotnosti u dospělých. 

Tento seminář byl ochutnávkový a inspirační, protože na téma finanční gramotnosti lze udělat 

několik celodenních seminářů. V případě zájmu účastníků bylo domluveno s lektorem 

uspořádání navazujícího pokročilejšího semináře. 

V RVP pro základní vzdělávání je téma finanční gramotnosti rozloženo do více předmětů, 

nejvíce do občanské výchovy, dále do matematiky, českého jazyka, volby povolání, apod., 

přičemž v každém ŠVP to může být nastaveno jinak. 

Seminář byl hodně interaktivní, účastníci např. odpovídali na předem vylosovanou otázku 

z finanční gramotnosti, doplňovali přísloví nebo citáty související s financemi, vyplňovali test 

vycházející ze standardů finanční gramotnosti na ZŠ, řešili konkrétní situace v souvislosti 

s platbou platební kartou. 

Lektor představil různé materiály pro učitele při výuce finanční gramotnosti. Účastníci 

diskutovali o vzdělávacích materiálech na toto téma. Kromě klasických učebnic lze využít 

např. internetové stránky ČNB (v sekci věnované finančnímu vzdělávání jsou videa a 

pracovní listy určené k volnému použití), projekty bank (např. Česká spořitelna vydává 



materiály pro ZŠ), na internetu na youtube jsou videa AISIS na finanční vzdělávání, videa lze 

používat ve výuce. Na ČT běží seriál „Bankovkovi“, lze spustit i z archivu ČT. Učebnice 

nakladatelství Kraus obsahuje konkrétní příklady založené na modelových situacích z rodiny. 

Učebnice „Inspiromat“ je sbírkou na sebe nenavazujících pracovních listů, je to vhodné při 

občasném zařazování témat finanční gramotnosti do výuky. 

Zapsaly Markéta Hendrichová, Martina Turková 

 

Fotografie ze semináře: 

 

Fotografie z exkurze v Bečovské botanické zahradě: 

 

 

 

 

 

 


