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Setkání pracovní skupiny pro financování 

zápis č. 10 

Restaurace Castenea, Trutnov, 13. 9. 2021, od 11:00 

 

 

Program: 

1. Rekapitulace dění v rámci projektu MAP Trutnovsko II 

2. Představení digitální sady k podpoře finanční gramotnosti na školách „Lidé a peníze“ 

3. Rezervace místnosti v Národním domě na další jednání v rámci MAP  

4. Diskuze, různé 

 

 

1. Rekapitulace dění v rámci projektu MAP Trutnovsko II 

• Proběhla rekapitulace uplynulé činnosti v MAP Trutnovsko II 

 

2. Představení digitální sady k podpoře finanční gramotnosti na školách „Lidé a peníze“ 

• Zjistilo se, že školy jsou málo zaměřené na výuku finanční gramotnosti 

• „Ochutnávka“ výukového programu pro finanční gramotnost od P. J. Nováka, byla 

představena ředitelům škol při výjezdu ŘŠ do Janských Lázní (2. – 4. 6. 2021) 

• Na základě kladného ohlasu byla zakoupena licence k uvedenému produktu P. J. Nováka.  

• Link spolu s heslem se průběžně zasílá školám, které projevily zájem   

• Vše je pro výuku tematicky členěné: 

Téma 1 – VÝVOJ PLATIDEL 

Téma 2 – PENÍZE 

Téma 3 – PLATEBNÍ KARTA 

Téma 4 – NÁKUP A JEHO CENA 

Téma 5 – BANKA 

Téma 6 – ROZPOČET 

Téma 7 – PŮJČKA 

Téma 8 – REKLAMACE 

Téma 9 – HODNOTY 

Téma 10 – PENÍZE A BEZPEČNOST 

Téma 11 – PENÍZE A ETIKA 

+ SLOVNÍK FINANČNÍCH POJMŮ, METODIKA, ZPĚVNÍK… 

 

3. Rezervace místnosti v Národním domě na další jednání v rámci MAP 

• S J. Rusem byla domluvena rezervace „malé zasedačky“ v Národním Domě na 11. 11. 

2021 od 14:30 pro PS pro rozvoj MG – Kulatý stůl s učiteli ZŠ a učiteli SŠ s cílem efektivně 

zacílit výuku (přijímací řízení žáků ZŠ) 

Úkoly: 

- káva, nápoje, nádobí, projektor, tabule, popř. i flipchard – J. Rus 

- občerstvení (chlebíčky, zákusky) – RT MAP 
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4. Diskuze, různé 

• Plánovaný cyklus přednášek s Jitkou Mertlíkovou k podnikavosti bude hlavním 

předmětem 11. jednání PS pro financování 

• Střední článek – setkání 7. 10. 2021 od 14:00 na MÚ Trutnov. Proběhla také obecná 

diskuse o smyslu a zaměření zamýšleného Středního článku 

• Chystá se soutěž o nejabsurdnější administrativní úkon ve školství 

• Cestovní ruch, cyklodoprava, cyklostezky 

• Blok pro seniory – Lukáš Vincenc 

• T. Eichler nabízí pro případné využití v rámci projektu firmu na podnikavost – má 

zkušenosti, sama své aktivity financuje, má programy pro ZŠ a MŠ 

• Proběhla diskuze k jednotlivým bodům zápisu. 

 

 

Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 

Příští jednání se bude konat po domluvě členů PS pro financování.  

Zapsala: Barbora Procházková    

Dne 13.  9. 2021 

 


