
 

Konference Finančně gramotná a podnikavá škola 2020 
Finančně gramotný a podnikavý učitel 

 

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ a medailonky  

Jana Merunková a Gabriela Křivánková – zakladatelky  
yourchance je obecně prospěšná společnost, jejímž smyslem je prosazování 
potřebných změn v oblastech: 
 
● výuky finanční gramotnosti 
● integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní 

rodinné výchovy 
● principů podnikání a rozvoje podnikavosti ZŠ a SŠ 

  

 

František Klufa  
...člen expertního týmu yourchance pro strategický rozvoj, lektor finanční gramotnosti, zkušený 
odborník v oblasti bankovnictví, klientské péče a finančního vzdělávání… V současnosti působí také 
jako Vedoucí katedry Ekonomie a managementu na vysoké škole Ambis. 

09:45 - 10:00  Výsledky průzkum finanční gramotnosti MF – aktuální stav  
V červnu 2020 představilo Ministerstvo financí výsledky nového měření finanční gramotnosti. 
Podobnou studii dělala také studentka Ambis Kateřina Kortusová. Jaká zásadní zjištění měření 
přineslo? Vyvíjí se situace k lepšímu nebo naopak? A jak dopadla mladá generace? Projevují se již 
opatření pro rozvoj finančního vzdělávání ve školách (i mimo ně)?  

 
10:00 - 10:10 Global Money Week 
Global Money Week – světový týden o penězích na podporu finančního 
vzdělávání běží již několik let i v České republice. Národními organizátory jsou 
yourchance a EFPA. Komerční banka je jedním z hlavních partnerů. Během 
jednoho týdne je realizována řada akcí s finanční tématikou pro různé cílové skupiny, kterých se v roce 
2020 mělo účastnit cca 20 tis. účastníků, do realizace však vstoupil nouzový stav. Příspěvek Vás seznámí 
s tím, co se již povedlo a co je v plánu pro příští rok. 

Kateřina Lichtenberková  
...expertka na oblast finanční gramotnosti a podnikavosti se zaměřením na koncepce výukových programů (zejména) pro školy. Při 
tvorbě koncepcí čerpá jak ze svého ekonomického vzdělání, tak zejména z dlouholeté praxe v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých 
i dětí. Působí také na Národním pedagogickém institutu ČR jako odborná garantka oblasti podnikavosti a světa práce. 

10:10 - 10:25 Finančně gramotná škola 2020+  
Projekt Finanční gramotnost do škol má za sebou další školní rok a stále přibývá 
certifikovaných Finančně gramotných škol. Je čas jít zas o krok dál… Je tu vylepšená 
koncepce Finančně gramotná škola, kterou jsme na základě zkušeností upravili, aby 
odpovídala smyslu: dlouhodobě metodicky podporovat učitele, aby kvalitně 
finančně vzdělávali a rozvíjeli podnikavost. Součástí je i nová verze projektového dne 
Rozpočti si to!, při které se učitelé učí realizovat projektový den samostatně bez naší 
další pomoci. A co chystáme ještě nového? Certifikaci učitelů…  

 
  



 

PANELOVÉ DISKUZE 
 
10:25 - 11:00 PANELOVÁ DISKUZE: Finančně gramotná škola – moderuje František Klufa 
Panelisty první panelové diskuse budou zástupci diamantových a zlatých Finančně gramotný škol. Diskuse se pokusí 
odpovědět na otázky: Co je důležité pro výuku finanční gramotnosti na základních a středních školách? Co funguje a 
co ne? Jak se stát zlatou nebo dokonce diamantovou školou? Co znamená Finančně gramotný učitel?  
Panelisté: 
Jana Doležalová – ZŠ Vimperk, Smetanova      Martin Svoboda – SŠTE Brno 

 
 
 
 
 

Jana Vaňková – ZŠ pro tělesně postižené, Opava 
 

 
11:20 - 11:30 Schola Empirica: Učíme se podnikavosti – Romana Šloufová 
 

Projekt „Učíme se podnikavosti“ se zaměřuje na podporu žáků na ZŠ ve schopnosti vidět ve svém okolí 
příležitosti, užívat svá nadání ve prospěch svůj i druhých a také schopnosti tyto příležitosti proměnit 
kreativním a inovativním způsobem.  
Žáci zapojení v projektu mají možnost své nápady na konci školního roku prezentovat v rámci 
celorepublikové soutěže o nejlepší podnikatelský záměr. Projekt také pracuje s tzv. Skills Builder, což 
je Rámcový program rozvoje dovedností, ve kterém je postup pro učitele i žáky, jak rozvíjet jednotlivé 
dovednosti spojené (nejen) s podnikavostí.   

 
11:30- 11:40 Online výuka s Accelium School – Kateřina Lichtenberková 
Accelium School je izraelský výukový program založený na digitálních strategických a logických 
hrách. Žáci (už od 7 let) se při něm učí různé myšlenkové koncepty a jejich použití v běžném životě 
(ve škole i mimo ni). Díky digitální podobě je možné tento výukový program využít i při distančním 
vzdělávání. Navíc jsou pro tyto účely vytvořeny speciální webináře…  

 
11:40 - 12:20 PANELOVÁ DISKUZE: Vzdělávání pro budoucnost – moderuje Jana Merunková 
Korona-krize na jaře 2020 přinesla kromě strastí také příležitost rozvinout nové vzdělávací nástroje pro výuku na dálku. 
Druhá panelová diskuse se pokusí dát odpovědi na otázky: Jak tyto cenné zkušenosti zapracovat do běžného fungování 
škol? Kam by mělo vzdělávání směřovat? Jak vhodně kombinovat fyzické a digitální výukové materiály? Co znamená 
podnikavá škola a podnikavý učitel a proč je rozvoj kompetence k podnikavosti žáků důležitý?    
 
Panelisté:  

Jan Beran – ZŠ Višňové       Markéta Soukupová – ZŠ Zbiroh 
 

 
 
 
 
 

Martin Vítek – Soutěž a podnikej 
 
Hlavním mottem Nadačního fondu vzdělávání, který realizuje Soutěž a podnikej, je TVOŘÍME PODNIKAVÉ ČESKO! Jedná se o soutěž, 
při které žáci středních škol realizují své podnikatelské nápady, inovace apod. - se smyslem Nauč se podnikat už na střední! 
Martin Vítek je jedním ze zakladatelů soutěže. 
 
  



 

KŘEST CHECHTÁKŮ, PŘEDÁVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ 
Odpolední část konference otevře gratulace od Michaely Škorníčkové školám, které ve školním roce 2019/20 získaly certifikát 
Finančně gramotná škola.  

Michaela Škorničková 
... metodička obou projektů yourchance. Nyní je zároveň na mateřské dovolené (MD). Vystudovala 
sociální práci na Evangelické teologické fakultě a během MD si své formální vzdělání ještě rozšířila 
o učitelství pro druhý stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na výchovu ke zdraví. Má také praxi sociální 
pracovnice v nízkoprahovém klubu pro děti.  
 
 

Poté bude následovat příspěvek České mincovny, ve kterém se 
dozvíte něco o aktuálních trendech na poli výroby mincí a 
investičních medailí a hlavně zde pokřtíme CHECHTÁKY, zlaté a stříbrné medaile, 
prostřednictvím kterých můžete investovat, přispět na realizaci společensky prospěšných 
aktivit yourchance a připomínat si jeden ze smyslů: Finančně gramotná republika. 

 

 
 

ODPOLEDNÍ WORKSHOPY 

 
workshop A – ON-LINE: Jak učit online – moderuje Jana Merunková 
Nouzový stav přinesl nečekanou situaci, které se školy musely přizpůsobit. Některé zvládly přechod 
na distanční vzdělávání lépe, jiné hůře. Co je tedy důležité pro přípravu a realizaci online vzdělávání? 
Jaké online nástroje (finančního) vzdělávání je možné zařadit i do běžné výuky?  

Host (lektor) workshopu: Mgr. Bohuslav Hora 
... učitel češtiny, dějepisu a informatiky (v současnosti ZŠ a MŠ Chraštice), kterému naplánovali rodiče 
kariéru zemědělce. Finalista Global Teacher Prize Czech Republic 2017 (3. místo), jedna z osmnácti 
inspirativních osobností roku 2018 České republiky podle časopisu Forbes. Lektor smysluplného 
zavádění ICT do výuky v rámci neinformatických předmětů. Propagátor digitálních kompetencí nejen u 
učitelů. 
 
 

 
workshop B – PREZENČNĚ:  Podnikavý učitel – moderuje Kateřina Lichtenberková  
Během workshopu představíme příklady inspirativní praxe. Účastníci zkusí v menších skupinkách odpovědět na otázky, 
co konkrétně znamená být podnikavým učitelem, jak se jím stát, jaká je to příležitost pro školu i učitele a naopak, jaké 
překážky mohou stát v cestě. 

Host (lektor) workshopu: Pavlína Olšáková  
...je velmi aktivní učitelkou, která prošla v projektu KaPoDaV (2017-2020) kurzem 
koordinátora podnikavosti a se svými žáky na Gymnáziu Kpt. Jaroše v Brně prošla různými 
aktivitami projektu. Nyní spolupracuje s JIC (Jihomoravské inovační centrum) a společností 
Lipka a podílí se na rozvoji podnikavosti ve školách v rámci Jihomoravského kraje. Jako 
metodička pro zavádění podnikavosti do škol čerpá z minulých profesních zkušeností v 
korporátním, neziskovém a vzdělávacím prostředí. Aktivně mentoruje mladé lidi v začátcích 
podnikání, nakopla desítky studentů k vlastnímu podnikání. Na volné noze pomáhá koučům 
a lektorům se autentickým marketingem. Její velké téma je osobní rozvoj a objevování 
talentů. 
 
   
 
 

 
SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ 

realizačnímu týmu konference a partnerům, lektorům projektu FG do škol a office yourchance 


