
Kyberbezpečnost – cílem je seznámit studenty s  nebezpečími, která na ně na síti

číhají a mohou je připravit o finance či osobní data a samozřejmě také s možnostmi,

jak jim předcházet či je řešit. 

Základy finanční gramotnosti – cílem je seznámit studenty se základními pojmy a

procesy ve světě financí a  bankovnictví jako je sestavování rozpočtu, spoření či

finanční rezerva, úskalí půjček a úvěrů, typy účtů, platební metody apod. 

1)     Představení projektu
„Bankéři do škol“ je projekt České bankovní asociace (ČBA), která se tímto snaží o osvětu

a edukaci mladých lidí v oblasti financí a zároveň tak upozorňuje na důležitost výuky

finanční gramotnosti.

 

Projekt je založený na osobním setkání bankéřů s žáky 8. a 9. tříd základních škol a se

studenty 1. a 2. ročníků středních škol a gymnázií. Úspěch a oblíbenost projektu spočívá

zejména v  tom, že je veden právě pod hlavičkou ČBA, což zaručuje nezávislost                          

a nezaujatost podávaných informací.

 

2)     Datum a místo konání projektu
Projekt probíhá ve vybraných prostorách (místnost vybavená datovým projektorem                 

a počítačem) zapojených škol, a to již od roku 2014. Bankéři vyráží do škol každoročně       

na podzim - září / říjen. Konkrétní datum a čas přednášky je stanoven na základě

kapacit bankéřů a požadavků škol. 

 

3)     Jak bude prezentace probíhat
Bankéři, vybaveni výukovými materiály předpřipravenými ČBA, jakožto organizátorem

projektu, vyrazí do vybrané školy vést interaktivní přednášku – workshop (2x 45 min).

Cílem workshopu je, aby se žáci „od profíků“ dozvěděli praktické informace zábavnou

formou, a tím si je i zapamatovali do svého budoucího života.

 

Témata workshopu: 

 

4)     Realizátor projektu
Projekt je pořádán Českou bankovní asociací, tedy dobrovolným sdružením bank

působících na českém trhu. Členské banky asociace, které do projektu vysílají své

zástupce, tak činí na základě požadavku ČBA a jejich vystoupení není komerční

prezentací jednotlivých bank ani jejich produktů.

BANKÉŘI DO ŠKOL


