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Akce:
Finanční gramotnost
Datum konání: 30. května 2022 – 7. června 2022
Účastníci:
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Zpráva:
V rámci výuky předmětu Cvičná firma proběhly v měsíci květnu a červnu 2 bloky workshopů,
které se věnovaly oblastem finanční gramotnosti. Žáci 3.A a 3.B si v prvním bloku poslechli
přednášku na téma finanční gramotnost, která se týkala důležitých témat v životě člověka, jako
je například bydlení, penze, zajištění příjmů atd. Tato přednáška byla završena kvízem a
rozpravou. Přednáška posloužila jako základ pro blok druhý, který již byl orientován do praxe,
a to díky hře Finanční svoboda. V této hře si žáci vyzkoušeli, jaké je to starat se o rodinné
finance a pro konkrétní rodinu zajistit zázemí pro splnění přání a cílů jednotlivých členů jako
jsou bydlení, penze (finanční nezávislost), a potom nějaké volitelné přání jako například
chalupa v horách, exotická dovolená, domácí sauna, bazén,… Hra simuluje reálný život a je
podpořena produkty, které v běžném životě použije každý člověk. Jedná se například o
hypotéku, stavební spoření, penzijní spoření, investice – akcie, dluhopisy, cenné papíry,
spotřebitelské úvěry. Žáci si tak mohli zkusit fungovat v dospělém životě a řešit nástrahy
fungování rodiny. Potýkali se se změnami v zákonech o stavebním spoření, s kolísánmí investic
na trhu a dalšími životními událostmi jako jsou například zdravotní rizika – vážné nemoci, úrazy
nebo také úmrtí hlavního živitele rodiny. Výsledkem hry bylo splnění těchto cílů a tím pádem
dosažení finanční nezávislosti.
Celá akce proběhla ve spolupráci se společností ProfiFP, která je zaměřena na finanční
poradenství. Tímto děkujeme společnosti ProfiFP, zejména slečně Lucii Koktové a panu Eriku
Berešovi, kteří našim žákům věnovali svůj čas, znalosti a zkušenosti.
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