


FINANČNÍ GRAMOTNOST Z 

POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

V GESCI MŠMT 

Věra Kolmerová 



FINANČNÍ GRAMOTNOST V POČÁTEČNÍM 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 Problematika finanční gramotnosti je v RVP ošetřena 

platnými standardy finanční gramotnosti, které  jsou v 

souladu s přijatými dokumenty. 

 Systém budování finanční gramotnosti na 

základních a středních školách a inovovanou Národní 

strategií finančního vzdělávání. 

 Schválené standardy finanční gramotnosti (pro žáka 

základní školy a žáka střední školy) pokrývají základní 

oblasti finančního vzdělávání žáků v počátečním 

vzdělávání.  



RVP PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 Střední vzdělávání - standard finanční gramotnosti 

zakomponován do všech dosud vydaných RVP (včetně 

RVP pro gymnázia a RVP pro gymnázia se sportovní 

přípravou) podle jednotlivých etap - počínaje rokem 

2007 až do roku 2010 včetně. 

 Střední odborné vzdělávání - problematika 

finanční gramotnosti zakomponována do 

společenskovědního, matematického a ekonomického 

vzdělávání dle daného RVP + součástí klíčových 

kompetencí žáků středních škol.  

 Střední všeobecné vzdělávání - obsaženo ve 

vzdělávacích oblastech Člověk a svět práce, Člověk a 

společnost a Matematika a její aplikace. 

 



AKREDITOVANÉ REKVALIFIKAČNÍ 

PROGRAMY 

 Finanční poradce     25 

 Pracovník spotřebitelských úvěrů     6 

 Základy podnikání             207 

 Insolvenční správce       2 

 Manažer/ka (se zaměřením na financování 

projektů EU)        1 

 Obchodní a pojišťovací poradce     3 

 Analytik finančního trhu      1 



 zpracované a schválené Sektorovou radou pro 

bankovnictví, pojišťovnictví a finanční 

služby 

 PK v gesci Ministerstva financí či České národní 

banky nedořešené rozdělení gescí mezi MF a ČNB    

oblasti pojišťovnictví problematizuje schvalování 

vytvořených standardů 

 

 

 
STANDARDY PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ  V 

OBLASTI FINANČNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ V 

RÁMCI NSK 

 



VYTVOŘENÉ PROFESNÍ KVALIFIKACE 

V RÁMCI NSK (1) 

 Mzdové účetnictví  (na MF- prosinec 2010) 

 Referent finanční kontroly specialista (MF - prosinci 2010) 

 Finanční poradce (MF - květen 2011) 

 PK Pracovník klientského centra pojišťovny (MF - listopad 2011) 

 PK Taxátor pojistných smluv (MF - listopad 2011) 

 PK Likvidátor škod z pojištění osob (MF - listopad 2011) 

 PK Likvidátor škod z cestovního pojištění (MF - listopad 2011) 

 PK Likvidátor škod z pojištění vozidel (MF - listopad 2011) 

 PK Likvidátor škod z pojištění majetku a odpovědnosti za škodu (dtto) 

 



 SR pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby 

 Produktový manažer v pojišťovnictví 

 Upisovatel pro neživotní pojištění 

 Upisovatel pro pojištění osob 

 

 SR pro administrativu a management 

 Účetní metodik 

 Samostatný účetní 

  

 

 

 

 

 
PLÁN TVORBY PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ 

V RÁMCI NSK NA ROK 2012 
 



 
OP VK  

VÝZVA Č. 37 K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OSTATNÍCH 

 

Prioritní osa 3 – Další vzdělávání  

Oblasti podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání  

Cíl: Podpořit vzdělávání v oblasti obecných a odborných 
kompetencí.  

 

Podpořeny aktivity v oblasti občanského vzdělávání 

 Základní občanské gramotnosti vedoucí k naplňování cílů 
funkční občanské společnosti a odpovědného životního stylu 

 Odpovědný přístup k financím (např. prevence dluhové 
pasti, správné sestavování rozpočtu, atd.) 

 

Výše finanční podpory 2 – 10 mil. Kč na projekt 

Alokace výzvy 100 mil. (navýšena na cca 350 mil.) 

 



OP VK - VÝZVA Č. 37 K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ INDIVIDUÁLNÍCH 

PROJEKTŮ OSTATNÍCH - PODPOŘENÉ PROJEKTY V RÁMCI VÝZVY  

Č. 37 TÝKAJÍCÍ SE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

• Krok za krokem k ekonomické samostatnosti.  

• Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické 

výchově pro občany.  

• Školení finanční gramotnosti pro ohrožené skupiny občanů 

Hodonínska. 

• FINEMON: interaktivní finanční vzdělávání.  

• Finanční gramotnost pro každého.  

• Odpovědný přístup k financím - podpora vzdělávání a jeho propagace. 

• Finanční a zdravotní gramotnost pro veřejnost.  

 

Cca 33 mil. Kč na rozvoj finanční gramotnosti. 



OP VK - NEREALIZOVANÉ PROJEKTY  

IDV CEKOS  - Individuální další vzdělávání – Cesta ke 

konkurenceschopnosti občana ve společnosti                   

                                                           900 mil. Kč 

 

FinGram - Základy finanční, občanské a právní gramotnosti                 

                                                                  

                                    600mil. Kč 

 

Hlavní cíle  - zaměření se na podporu občanského vzdělávání a 

propagaci dalšího vzdělávání včetně aktivit formou e –learningu  

 Všeobecná finanční gramotnost 

 Finance a občan - pro znevýhodněné skupiny osob 



STRATEGIE CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ - 

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN STRATEGIE CŽU 

 

Podporovat rozvoj zájmového a občanského vzdělávání 

 

 navrhnout na základě analýzy zahraničních zkušeností základní 
prvky občanského vzdělávání a nejvhodnější formy jejich 
poskytování pro jednotlivé cílové skupiny 

 zpracovat jednotlivé vzdělávací/informační moduly s ohledem 
na způsob jejich šíření (vzdělávací programy, kurzy, rozhlas, 
televize, knihovny, tisk, internet, letáky, apod.);  připravit 
lektory, odborné a mediální pracovníky pro jejich realizaci 

 podporovat realizaci vzdělávacích modulů vhodnými způsoby 
jejich šíření (vzdělávací programy, kurzy, rozhlas, televize, 
knihovny, tisk, internet, letáky, apod.) a podporovat účast 
jednotlivců 

 realizovat propagační kampaně na podporu zájmu o občanské 
vzdělávání  

 podpora zájmového vzdělávání znevýhodněných skupin jako 
aktivního způsobu trávení volného času a sociální integrace 

 

 

 

 

 



SPOLUPRÁCE MŠMT A MPSV  

 

 NSK/NSP - Národní soustava kvalifikací /Národní 

soustava povolání (Sektorové rady – PK, rekvalifikace) – 

uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení  

  

 SEKO - Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti 

socioekonomických kompetencí  

    OP LLZ, příjemce FDV (partner ÚP ČR); 

    2. 7. 2012 – 30. 6. 2015    

    Cíl -  návrat uchazečů o zaměstnání na trh práce  

          -  rozvoj socioekonomických kompetencí klientů mimo            

 jiné zvýšení finanční gramotnosti + 

 rekvalifikační kurz lektor SEKO  



KOHEZNÍ OBDOBÍ 2014 - 2020 

? 



 

 
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST. 

vera.kolmerova@msmt.cz 
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