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Startuje 11. ročník Soutěže finanční gramotnost
Tisíce školáků se každý rok utkávají v Soutěži finanční gramotnost. Nejnovější ročník právě
odstartoval. Hlásit se do něj mohou děti prostřednictvím svých škol až do poloviny prosince. Soutěží
všichni, od nejmenších až po studenty na střední. V rámci svých věkových skupin porovnávají své
znalosti o hospodaření a fungování světa peněz. Ty nejlepší čeká jarní finále na půdě ČNB. Dospělí
pak na výsledcích vidí, nakolik kvalitní je výuka finanční gramotnosti na jednotlivých školách.
V soutěži děti čekají otázky týkající se běžných životních situací. Ty, které nejúspěšněji projdou školními
a okresními koly, pak čekají napínavá krajská klání. A ty nejlepší i slavnostní finále, jež proběhne
v dubnu v Praze.
„Dětem i teenagerům dává soutěž možnost poměřit své síly s vrstevníky z celé země. Pedagogům pak
nabízí jedinečný vhled do míry finanční gramotnosti českých dětí,“ popisuje Marta Gellová,
předsedkyně Rady EFPA ČR. Učitelé podle ní na výsledcích jasně uvidí, jak si stojí jejich děti v porovnání
s ostatními. A mají tak další nástroj, jenž jim pomůže zhodnotit přínosy výuky finanční gramotnosti,
která na jejich škole v jednotlivých ročnících probíhá.
V loňském ročníku si v kategorii nejmenších dětí nejlépe vedli žáci z 10. základní školy Plzeň. Stejné
škole patřilo prvenství i v kategorii žáků na druhém stupni. Mezi středoškoláky pak prvenství obsadily
dva týmy, a to studenti ze SPŠ v Břeclavi a ze ŠVP v Šumperku.
Finanční gramotnost dětí je pro budoucnost klíčová
Soutěž Finanční gramotnost připravuje organizace METODICA spolu s Evropskou asociací finančního
plánování (EFPA) a s podporou MŠMT ČR.
Hlavním partnerem je Abeceda peněz od České spořitelny, což je největší program na finanční
vzdělávání dětí v ČR. „Abeceda peněz má mnohaleté zkušenosti s výukou finanční gramotnosti dětí
všech věkových kategorií. Věnujeme se jim osobně i prostřednictvím on-line hodin. S pomocí
profesionálních pedagogů pro ně vyvíjíme hry, soutěže a další pestré výukové programy,“ popisuje
David Hubáček, který má finanční vzdělávání v České spořitelně na starosti. Pro učitele a rodiče pak
Abeceda peněz připravila kompletní sadu materiálů a metodických listů včetně detailních podkladů pro
interaktivní výuku. „Díky tomu, že Abeceda peněz funguje jak prezenčně, tak online, si mohou učitelé
vybrat, jakou formu zvolí. Stejně tak se mohou rozhodnout, zda potřebují pomoc našich lektorů, nebo
hodiny povedou sami s využitím našich materiálů,“ doplňuje David Hubáček.
Soutěž finanční gramotnost podle něj už mnoho let pomáhá přivést pozornost veřejnosti k tématu,
které je pro budoucnost naší společnosti klíčové. „Vnímáme ji jako další důležitou aktivitu na poli
finanční gramotnosti. A proto ji s radostí podporujeme,“ dodává.

O soutěži
Vyhlášené jsou 3 věkové kategorie
• I. kategorie - žáci 1. stupně ZŠ
• II. kategorie - žáci 2. stupně ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
• III. kategorie - střední školy
Přihlašování
• Školy, které se chtějí do soutěže zapojit se přihlašují přes:
https://soutez.financnigramotnost.cz/login?registration v záložce „Registrace učitele“.
• Pedagogové obdrží klíč, kterým se následně žáci sami přihlásí do soutěže a složí školní kolo:
https://soutez.financnigramotnost.cz/login?registration v záložce „Registrace žáka“.
Školní kola
• Ve školních kolech soutěží žáci jako jednotlivci.
• Probíhají online od 13. 10. 2021 do 17. 12. 2021
Okresní kola
• Do okresních kol automaticky postupují tři nejlepší žáci ve své kategorii z každé školy. Od této
úrovně žáci soutěží jako tříčlenný tým.
• Probíhají online od 5. 1. 2021 do 3. 2. 2022
Krajská kola
• Do krajských kol postupuje nejlepší družstvo z každého okresu.
• Probíhají online od 14.3.2022 do 8.4. 2022
• Krajské kolo je dvouetapové: znalostní test a verbální prezentace týmu na předem zadané
téma.
• Nejlepší tým v každé kategorii postupuje do finále.
Celostátní finálové kolo
• Finálová soutěž probíhá v druhé polovině dubna v budově České národní banky v Praze.
• Vyhlašování vítězů proběhne v období mezi 20. – 29. 4. 2022.
Všechny informace o soutěži jsou k dispozici na www.financnigramotnost.cz
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774 737 101

Soutěž Finanční gramotnost vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na základě §3 odst. 1 vyhlášky č.
55/2005 Sb. o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Realizaci soutěže po odborné,
finanční a organizační stránce zajištuje společnost METODICA, institut pro další vzdělávání, z.s., Odborným garantem je
Evropská asociace finančního plánování ČR (EFPA ČR). Hlavním partnerem je Abeceda peněz, aktuálně největší program
finančního vzdělávání v ČR. www.financnigramotnost.cz

O METODICA, institut pro další vzdělávání
METODICA, institut pro další vzdělávání se zabývá podporou metodiky výuky na školách v oblasti cizích jazyků či
průřezových témat. Tým expertů vyvinul zajímavé simulační hry, které se realizovaly ve více než 30 školách ZŠ či SŠ a získal
řadu učitelů pro jejich další využití v běžné výuce. V roce 2014 METODICA, institut pro další vzdělávání realizovala největší
projekt na podporu finanční gramotnosti pro Fond dalšího vzdělávání, zřizovaného organizací Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR. Ve 4 krajích se díky projektu podařilo vyškolit více než 10.500 osob.

O EFPA ČR - sledujte EFPA ČR na sociálních sítích: Facebook, LinkedIN, Twitter
Evropská asociace finančního plánování Česká republika je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné
způsobilosti v oblasti pojištění, investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další
vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti
finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního
poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. EFPA ČR se aktivně účastní na tvorbě
Národní strategie finančního vzdělávání včetně její probíhající revize. Více o aktivitách EFPA ČR na webu efpa.cz.

O Abecedě peněz od České spořitelny
Abeceda peněz České spořitelny je aktuálně největší program finančního vzdělávání v ČR, jehož cílem je zvýšit finanční
gramotnost dětí a teenagerů. Program je metodicky připraven profesionálními pedagogy a pod záštitou Ministerstva financí
ČR jej realizuje Česká spořitelna.
Abeceda peněz je postavena na principu zážitkového učení, přizpůsobeného pro jednotlivé věkové skupiny.
Účast v Abecedě peněz je pro školy i žáky zcela dobrovolná a zdarma.
Kromě programů do škol nabízí Abeceda peněz také kompletní materiály pro děti, jejich pedagogy i rodiče. Na
webu www.abecedapenez.cz mají volně k dispozici vše, co je k výuce finanční gramotnosti potřeba: metodiku pro učitele
jednotlivých věkových kategorií, kompletní podklady pro interaktivní výuku, pracovní sešity pro děti i aplikace pro interaktivní
tabule.

O Global Money Week
Global Money Week (GMW) tradiční celosvětová kampaň Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD).
V týdnu od 21. – 27. 3. 2022 budou opět po celém světě probíhat akce zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a
mládeže. Národním koordinátorem za Českou republiku je již po několikáté Ministerstvo financí České republiky a hlavními
národními organizátory této iniciativy opět budou yourchance o.p.s. a EFPA ČR.
Mezinárodní iniciativu na podporu finanční gramotnosti pro děti a mládež podporuje v České republice více než 100 organizací
z řad škol a finančních institucí. Cílem GMW je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a
efektivním hospodaření s nimi. Hlavní myšlenkou je vychovat generaci, která bude schopná předcházet budoucím krizím
díky rozvoji finančního vzdělání a přístupu k finančním službám. Více na https://efpa.cz/konference/gmw/

