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Vzdělávací program „Královské dělení na ZŠ“
Pořadové číslo: 25
1. Název vzdělávacího programu: Královské dělení na ZŠ
2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:
Obsahem tohoto kurzu budou následující témata:
I.

Blok – Pohádkový svět a královské dělení (4 hodin v prezenční části + 2 hodiny
samostudia)
Cílem tohoto bloku je rozšíření vědomostí a dovedností učitelů základního
vzdělávání z oblasti etiky a etikety, osvojení základních pojmů a názvosloví,
které budou umět aplikovat na vybraných typických postavách pohádkového
světa, jejich charakterových a osobnostních vlastnostech.
Absolventi vytvoří a prohloubí povědomí o kulturním prostředí a sociální
citlivosti u dětí.

II.

Blok – Historie obchodování a vývoj obchodu (6 hodin v prezenční části + 2
hodiny samostudia)
Cílem je získání základních informací a objasnění terminologie obchodování,
jeho historického i současného vývoje s definováním obchodních kategorií
(potřeby, zboží, směna, peníze).
Absolventi získají množství námětů pro didaktické hry – nácvik prodejních
rozhovorů s využitím inscenačních metod a procvičování rétoriky a
komunikace.

III.

Blok – Domácí rodinný rozpočet (4 hodin v prezenční části + 2 hodiny
samostudia)
V tomto bloku budou rozvíjeny vědomosti v oblasti osobních financí,
objasněny základní pojmy finanční gramotnosti, hospodaření a hospodárnosti
(správa rodinného rozpočtu, příjmy, výdaje, stanovování finančních cílů).

3. Forma:
Forma vzdělávacího programu bude kombinovaná:
a) Prezenční – podpořené osoby se aktivně účastní tří vzdělávacích bloků v rozsahu,
jejichž součástí je přednáška a praktická skupinová výuka (14 hodin);
b) Distanční – účastník vypracuje úkoly zadané lektory kurzu. Součástí jsou i konzultace a
poradenství poskytované lektory kurzu. (6 hodin).

4. Vzdělávací cíl:
Cílem vzdělávacího programu „Královské dělení na ZŠ“ je:
o podpora vzdělávání učitelů nižších ročníků ZŠ a pedagogických pracovníků
školských zařízení;
o rozšíření vědomostí a dovedností absolventů v oblasti finančního vzdělávání se
zaměřením na aplikaci etických zásad.
Absolvent kurzu:
o získá kompetence ke zvýšení účinnosti výchovných aspektů při uplatňování
didaktických her zaměřených na finanční gramotnost, hospodárnost atd.;
o si rozšíří portfolia námětů pro edukační činnost žáků ZŠ.
5. Hodinová dotace:
Vzdělávací program absolvují účastníci v rozsahu 14 hodin. Více viz bod 3 Forma studia.
6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:
Cílovou skupinou jsou učitelé I. stupně ZŠ a pedagogičtí pracovníci školských zařízení Počet
účastníků je v jednom běhu kurzu 15 osob.
7. Plánované místo konání:
Místo konání:
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Propagace akce:
a. emaily základním školám, školským zařízením (cílové skupině) a monitorování
jejich zájmu
b. osobní kontakty
c. vyvěšení na úřední desce a webu fakulty
8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu
praxe:
Ing. Mgr. Miroslava Černá
JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

9. Odborný garant:
Ing. Pavla Stejskalová
10. Materiální a technické zabezpečení:


Materiálně technické zabezpečení kurzu bude zajištěno převážně z prostředků PdF
a částečně také z poplatku za kurz.



Účastníci kurzu budou pracovat mimo jiné s těmito materiály, které jsou zahrnuty v ceně
kurzu – karton, papír, fixy, tužky, pastelky, voskovky, tempery a další výukové pomůcky.

11. Způsob vyhodnocení akce:
Účastníci kurzu budou evidováni na prezenční listině, ke každému jednotlivci bude vedena
evidence jeho práce v celé kombinované formě studia a ve všech jeho částech, tj. prezenční,
distanční. Závěrečná písemná práce účastníků kurzu bude hodnocena podle Studijního řádu
Masarykovy univerzity.
12. Kalkulace předpokládaných nákladů (tabulka):

