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VÍTĚZNÝ TÝM navštíví skutečného 
správce fondů v Praze a dále pro vás 
máme soutěže o zajímavé ceny ! 

Za 2 tisíce Kč získáte vstup do on-line 
aplikace, která pracuje za vás…  

Nejjednodušší cesta 
k nadstandardní 
výuce osobních 
financí a podnikání 

Druhý „ročník“ hry  
pro ZŠ a SŠ otevíráme  
na základě požadavků 
učitelů, kteří se účastnili 
pilotního provozu!!! 

Děti se baví, učitelům tím šetří práci 

Nementorujeme, hrajeme si 

PŘIHLAŠTE SE NEZÁVAZNĚ DO NOVÉHO  
ROČNÍKU NA WWW.INVESTOVANIHROU.CZ 

POJĎTE SI S NÁMI HRÁT  
NA INVESTOVÁNÍ: SPRAVUJTE  
SE SVÝMI ŽÁKY SVŮJ VLASTNÍ 

PODÍLOVÝ FOND ! 

Kurz obsahuje  
i pracovní listy  
a metodiky…  
jen se podívat a začít 
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POJĎTE SI S NÁMI HRÁT NA INVESTOVÁNÍ 

Pro výuku finanční gramotnosti na základních a středních školách podle řady učitelů chybí dostatečné 
podklady. Pro ZŠ je povinná, avšak učitelé se musí v této oblasti vzdělávat bez výrazné podpory státu. Projekt 
INVESTOVÁNÍ HROU je proto postaven jako HRA, kterou může s žáky hrát i ten, komu toto téma není vlastní.  

KDE JE ROZDÍL? 

 

                                                                                   x 

 

Učitelé nemusí připravovat hodiny, namísto mentorování řeší s dětmi úkoly. Je na nich, zda využijí všechny 
podklady pro 16 hodin, nebo třeba jen sehrají hru na investice. Stačí si přečíst pravidla, podklady do hodin a 
začít. Vítězný investiční tým zveme na návštěvu a besedu se skutečným správcem podílových fondů v Praze. 

Jak samotná hra probíhá? Děti si na začátku každé hodiny přečtou modelové novinové zprávy, které jim řeknou, 
jakému odvětví se daří nejlépe. Podle toho si vyberou 3 až 5 společností z 11, které jsou k dispozici, a pomyslně 
nakoupí jejich fiktivní akcie. Pověřený žák nebo učitel rozhodnutí zapíše do jednoduchého formuláře na webu a 
pak už jen všichni s napětím vyčkají na výsledek, který se jim ukáže. Dozví se, které akcie jim vydělaly a které 
naopak. Uvidí své srovnání s dalšími školami apod. 

Že děti hra baví, dokazují reference ze škol. „U nás je finanční horečka, děcka chtějí hrát a hrát… Dokonce mi 
dnes chtěli někteří zůstat i po vyučování,“ zhodnotila průběh hodin Mgr. Veronika Šobáňová, učitelka 
z Uherského Hradiště. 

Komu oblast investování přijde jako příliš speciální, může využít osm pracovních listů a metodik k výuce 
podnikání, spoření, investování obecně apod. 

„Projekt INVESTOVÁNÍ HROU svojí náplní  strhl studenty k zájmu o osobní finance a hospodaření s nimi,“ uvedl 
Mgr. Petr Dostál, zástupce ředitele Gymnázia Dr. Josefa Pekaře z Mladé Boleslavi. A ředitel ZŠ Sušice Mgr. 
Čestmír Kříž dodal: „Myslíme si, že by pokračování tohoto projektu velmi pomohlo při výuce finanční 
gramotnosti na naší a asi i na jiných školách.“ 

DŮLEŽITÉ: Kurz vznikl v pilotním projektu za 100% financování z evropských fondů. Nyní je včetně všech PDF 
materiálů, videí a hry připraven od října 2015 ke spuštění druhého ročníku. Tentokrát je jako celorepublikový 
určen hlavně studentům prvního a druhého ročníku středních škol a žákům 8. a 9. tříd základních škol. 
Přihlášky přijímáme podle pořadí do vyčerpání kapacity v novém ročníku!  

VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY RÁDA ZODPOVÍ ASISTENTKA PROJEKTU:  
sl. Eva Jiříčková, M 420 778 528 354, eva.jirickova@edifice.cz. 

Většina jiných kurzů spočívá buďto 

 ve vzdělávání učitelů, kteří  
si pak musí sami připravovat 
hodiny 

 nebo v návštěvách lektorů 
v hodinách, kde odučí vybrané 
téma a tím vše končí. 

1.   je atraktivně postaveno 
tak, že učitelé s dětmi hrají jednoduchou hru. 

2. Dostanou do rukou kompletně zpracované 
moduly až na úroveň jednotlivých hodin  
ve formě pracovních listů.  

3. K tomu získají přístup k on-line aplikaci,  
která za ně vše spočítá, vyhodnotí atd. 

JAK SE JEDNODUŠE PŘIHLÁSIT? Po přihlášce vaší školy  WWW.INVESTOVANIHROU.CZ na do hry vám zašleme Výzvu k platbě na částku 
2045,- Kč + DPH na b.ú. 210306585/0600 (do poznámky prosím uveďte jméno vaší školy). Do 15 dnů od přijetí platby vám zašleme daňový 
doklad, uživatelské jméno a heslo pro přístup na web. Nový ročník hry otevřeme na webu 1. října 2015. Materiály v PDF jsou ke stažení ihned. 
Vstupní školení ke kurzu není nutné: vše je vysvětleno jednoduše a velmi precizně. Rádi je ale v případě většího počtu zájemců zorganizujeme 
jako jednodenní v ceně na úrovni kurzů DVPP (pravděpodobně v Praze a Brně). Zaškrtněte prosím v přihlášce na webu, zda máte o školení zájem. 
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investiční hra, 
která studenty a děti doopravdy baví ! 
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co je? 
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