
PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA FINANČNÍ A EKONOMICKOU GRAMOTNOST 

Projekt: Rozumíme penězům 

 

Realizátor: Aisis, o. s. 

Projekt byl zacílen na vzdělávání 

učitelů a žáků ZŠ. 

Projekt byl podpořen z ESF. 

Aktivity projektu již dále neprobíhají. 

 

 

 

 

Projekt: Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky 

Realizátor: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy 
univerzity ve spolupráci se Citi Foundation  

Období realizace: 2012-2013 

Projekt se zaměřoval na zvyšování finanční 
gramotnosti sociálně slabých obyvatel. Vzdělávání 
zajišťovali studenti ESF Masarykovy univerzity.  

Projekt navazoval na proběhlou konferenci „ Jak 
správně  finančně vzdělávat dospělé”, která 
proběhla v listopadu 2011. 

 
 

Aktuální projekt MPSV 2017: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských 
organizací s celostátní působností na rok 2017 

 Hlavní cíle: 1) Formou poradenství a právní pomoci poskytnout seniorům 
aktivní podporu  v oblasti ochrany jejich lidských práv. Tohoto cíle bude 
v rámci projektu dosaženo skrze zajištění vlastního poradenství, které 
bude doplněné o osobní poradenství v regionech při zvlášť závažných 
nepříznivých situacích. 

2) Zvýšit povědomí o řešení typizovaných problémových situací mezi 
seniory prostřednictvím provozování internetové poradny, zpracování databáze nejčastějších dotazů a 
odpovědí, sestavování návodů k řešení typických problémových situací. 

http://www.rozumimepenezum.cz/
http://institut-ft.econ.muni.cz/index.php/page/zfgsso
http://www.obcanskeporadny.cz/projekty/podpora-verejne-ucelnych-aktivit-seniorskych-a-proseniorskych-organizaci-s-celostatni-pusobnosti-na-rok-2017/
http://www.obcanskeporadny.cz/projekty/podpora-verejne-ucelnych-aktivit-seniorskych-a-proseniorskych-organizaci-s-celostatni-pusobnosti-na-rok-2017/


Projekt: Finanční gramotnost do škol 

 Projekt určený opět školám. Realizátor NNO yourchance ve 
spolupráci s nadací DRFG. 
 
Projekt se snaží o systémovější přístup. Zavádějí certifikaci „Finančně 
gramotná škola“ 
 
 
 
 

 
 
Realizátor projektu připravuje také 
webináře na různá témata z oblasti 
finančního vzdělávání, které jsou 
volně dostupné na YouTube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt DFD: Den finanční gramotnosti 
 

Platforma věnující se finančnímu vzdělávání.  

Lekce finanční gramotnosti v rámci projektu Den 

finanční gramotnosti zdarma školí jednotliví vybraní a 

proškolení poradci Partners a odborníci Pioneer 

Investments, partnera projektu. Zájemci si mohou  

 

Lze zde najít řadu testů, pro zjištění úrovně 

znalostí pro jednotlivé věkové kategorie. Žáci 

ZŠ, SŠ i dospělí. 

 

 

 

 

 
  

http://www.fgdoskol.cz/
http://www.denfinancnigramotnosti.cz/


ZAJÍMAVÉ HRY A E-LEARNINGY 
 
 
Finanční svoboda 

Na trhu od roku 2008. Staráte se o peníze mladé české rodiny. 
Vaším úkolem je v průběhu 30 let splnit cíle, které rodina má (např. 
rodinný dům nebo vysněná dovolená) a dostat ji za vodu – 
dosáhnout finanční nezávislosti. Na hře je unikátní to, že věrně 
simuluje realitu. Používáte běžné produkty jako stavební spoření 
nebo hypotéky a čelíte stejným situacím, jako v životě – zvýšení 
daní, ztráta zaměstnání nebo propady na burze. Díky Finanční 
svobodě získáte finanční a ekonomickou gramotnost.  

 
 
Virtulife 

 
 
Prožijete virtuální život Vaší rodiny od narození dětí po odchod 
do penze.  
 
Naučíte se orientovat ve finančních nástrojích, dostupných na 
trhu. Vyzkoušíte si prožít standardní i méně obvyklé životní 
situace a jejich ekonomické důsledky v rodinném rozpočtu. 
 
 
 

 
 
Finanční vzdělávání  
 

- Společný projekt ČNB a MF 

- neobsahují žádné nabídky, reklamy, ani 

jiné komerční aktivity 

- projekt řeší i typové životní situace a 

odkazuje na další vzdělávací zdroje 

 

 

Finanční a investiční gramotnost 

On-line kurz zdarma pro všechny, kteří chtějí efektivně 

nakládat se svými financemi a vyždímat z nich (nebo 

z banky) maximum. Absolvent kurzu bude znát principy 

časové hodnoty peněz, bude schopen zorientovat se 

v nabídkách bankovních domů nabízející ať už úvěry, 

spoření nebo programy pravidelných investic. Bude 

znát principy kapitálového trhu a základních 

investičních nástrojů. 

 

http://www.financnisvoboda.cz/
http://virtulife.cz/
http://www.financnivzdelavani.cz/
https://www.seduo.cz/financni-a-investicni-gramotnost


ČBA Educa - Vzdělávací web české bankovní asociace 

 

Vzdělávání je zaměřeno na složení zkoušky.  

Lze si otestovat své znalosti a absolvovat 

základní e-learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankovní gramotnost 

 

Portál provozuje nezisková organizace Junior 

Achievement. Základem vzdělávacího systému 

je spolupráce s firmami. Manažeři přednášejí 

studentům a podílejí se na výuce kurzů i na 

vedení organizace. Prostřednictvím Junior 

Achievement školy navazují a využívají 

partnerství se subjekty podnikatelské a firemní 

sféry, které obohacují výuku praktickými 

informacemi a zkušenostmi z reálného světa 

byznysu. Junior Achievement je financována 

výhradně z darů partnerských firem. K 

nejvýznamnějším partnerům patří firmy Baťa, 

Citi, ČEZ, Hewlett-Packard či KPMG. 

 

 

 

Projekt: Vzdělávací diář 

 

Vzdělávací aktivita určená žákům ZŠ dostupná na 

tabletech. 

 

Obsahovou kostrou projektu je soubor tematických 

textů k jednotlivým oblastem spotřebitelského 

vzdělávání - práva a povinnosti spotřebitele, osobní 

finance, e-bezpečí, svět kolem nás... tak, jako tomu 

bylo u papírového diáře. Cílem textů je shrnout 

penzum znalostí a dovedností, které si má žák 

osvojit. Texty jsou zpracovány populární formou 

publicistického jazyka, doplněné o ilustrace, grafy a 

interaktivní prvky (ankety, kvízy, animace, externí 

odkazy, sdílená videa atd.) 

 

https://www.cbaeduca.cz/
http://www.bankovnigramotnost.cz/
http://www.skolnidiar.cz/penize/
http://www.skolnidiar.cz/pravo/
http://www.skolnidiar.cz/penize/
http://www.skolnidiar.cz/penize/
http://www.skolnidiar.cz/bezpeci/
http://www.skolnidiar.cz/svet/


CELOSTÁTNÍ ZNALOSTNÍ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY – FINANČNÍ GRAMOTNOST 
 
Projekt: Soutěž ve finanční gramotnosti 
 

 
 
Vyhlašovatel MŠMT 
 
Cílová skupina žáci ZŠ 
 
Soutěž stále probíhá 
 
 
 

 

 

 

 

ZVYŠOVÁNÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI S VYUŽITÍM MÉDIÍ 

 

Krotitelé dluhů 

ČT - vzdělávací seriál sleduje osudy lidí, kteří se dostali do finanční tísně. 

Potíže aktéra příběhu pak přímo před kamerou řeší tým finančních 

poradců.  

Divák může sledovat, jestli se expertům podaří zvrátit jeho neradostnou 

ekonomickou situaci. Některé díly končí happy-endem, jiné tragicky. 

Z každého si však divák může vzít ponaučení i pro své rodinné peníze. 

 

 
 
Suma sumárum 
 
Co se v ekonomice a v oblasti financí událo tento rok? A co nového 
nás čeká na podzim a příští rok? Nejvěhlasnější odborníci shrnou 
letošní půlrok a nastíní, jaké změny nás ještě letos čekají. V posledním 
dílu jarní série pořadu Suma sumárum si připomeneme příběhy lidí, 
kteří se nedali a jejich znalost světa financí a důslednost v jednání s 
institucemi se vyplatila 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fgsoutez.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10213556322-krotitele-dluhu/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319299084-suma-sumarum/premiera


VYBRANÉ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZABÝVAJÍCÍ SE FINANČNÍ A EKONOMICKOU GRAMOTNOSTI 
 
 
Generation Europe, o. s. 
nevládní nezisková organizace 
Vratislavova 59/5 
128 00 Praha 2 
www.generationeurope.cz 
 
 
Asociace finančních zprostředkovatelů a poradců ČR (AFIZ) 
Vinohradská 37, Praha 
www.afiz.cz 
 
 
Asociace občanských poraden, nevládní nezisková.org. 
www.obcanskeporadny.cz/ 
 
 
Poradci občanských poraden Sdružení SPES, občanské sdružení 
www.pomocsdluhy.cz 
 
Česká bankovní asociace (ČBA) 
Vodičkova 30 
110 00 Praha 1 
www.czech-ba.cz 
 
 
Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace z.s.  
Mečová 5, 602 00, Brno  
www.asociace-sos.cz 
 
 

http://www.generationeurope.cz/
http://www.afiz.cz/
http://www.obcanskeporadny.cz/
http://www.pomocsdluhy.cz/
http://www.czech-ba.cz/

