Tisková zpráva

Praha, 18. června 2014

Česká spořitelna a Terra-klub vydaly Školní atlas Dnešní finanční svět
s akreditací ministerstva školství nově také pro střední školy
 Česká spořitelna a Terra-klub, o.p.s. společně vydaly Školní atlas Dnešní finanční svět pro střední
školy. Atlas je, stejně jako první díl pro základní školy, akreditován ministerstvem školství
 Vydání atlasu Dnešní finanční svět je součástí stejnojmenného výukového programu, jehož
dlouhodobým cílem je prohlubovat finanční gramotnost žáků a studentů prostřednictvím
systematického včlenění této tematiky do tradičních předmětů
Česká spořitelna a obecně prospěšná společnost Terra-klub společně vydaly Školní atlas Dnešní finanční
svět pro střední školy v tištěné a digitální verzi, s tzv. schvalovací doložkou ministerstva školství. Tento nový
atlas navazuje na atlas pro základní školy, který vyšel již v minulém školním roce a rychle si získal oblibu.
V současné době s atlasem pracuje již 170 základních škol a víceletých gymnázií po celé ČR.
„Školní atlas Dnešní finanční svět pro střední školy rozvíjí, rozšiřuje a obsahově prohlubuje již vydaný atlas
pro základní školy. Předkládá studentům v atraktivní podobě podrobně zpracovaná základní finanční témata
uvedená v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia,“ uvedla Jitka Chlupáčová, manažerka CSR
projektů České spořitelny. „Atlas pro střední školy je obohacen a rozšířen o kapitoly, které jsou pro celkové
pochopení finanční tematiky nezbytné, jako například jednání a rozhodování člověka, základní princip
fungování trhu či role veřejného sektoru,“ doplnila Chlupáčová.
„Atlas Dnešní finanční svět je charakteristický především tím, že klade důraz na souvislosti finančních témat
s učivem tradičních předmětů. K vysvětlení dané problematiky je například využita řada historických paralel i
regionálních rozdílů. Právě mezipředmětové souvislosti jsou při výuce finančních témat nezbytným základem
pro zvyšování finanční gramotnosti studentů. Unikátní je rovněž samotné grafické zpracování ekonomické
reality atraktivní formou v podobě map, schémat, tabulek a grafů či rozšiřující digitální verze atlasu
s množstvím interaktivních animací ekonomických jevů,“ doplnil Daniel Kozák, ředitel Terra-klubu.
Ukázku atlasu si můžete prohlédnout zde, animaci různých ekonomických jevů například zde či zde.
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K oběma Školním atlasům Dnešní finanční svět je k dispozici také rozšířená Metodická příručka Dnešní finanční svět
určená vyučujícím. Přináší didaktická a metodická doporučení pro využití obou atlasů při praktické výuce na školách.
Dnešní finanční svět je komplexní výukový program zahrnující kromě stejnojmenných atlasů a metodické příručky
také semináře pro pedagogy, doplňkovou podporu pro žáky, rodiče i učitele na internetovém portále www.dnesnifinancni-svet.cz a také deskovou hru Finanční svoboda, kterou zaměstnanci České spořitelny lektorují na školách.
Tato hra je vhodným interaktivním doplňkem ke školním atlasům, které slouží nejenom školám, ale jsou určeny i pro
širokou veřejnost.
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Profil České spořitelny
Česká spořitelna je největší bankou v České republice • Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů • Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní
a korporátní klienty • Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice • Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití • Další zajímavé informace o České spořitelně zde.
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti
5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů • 1 450 000 000 Kč jsme vložili do
Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice • 80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně
prospěšné projekty • 2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových
programech pro zaměstnance a klienty • 8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích • 1 887 dobrovolníků
se v roce 2013 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme více než 16 000 hodin práce dobrovolníků • 376 našich poboček má bezbariérový přístup
a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty • 2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost
díky spořitelním Dnům pro charitu • Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde.
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