PROJEKT PODPORY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI „FIDUŠ RACE“
Prvním říjnovým dnem na naší škole odstartoval projekt pro II. stupeň „FIDUŠ RACE“ plánovaný na
dobu dvou měsíců, který má za cíl podpořit rozvoj finanční gramotnosti na základní škole. V rámci
projektu byly vytištěny školní peníze fiduše v hodnotách 5, 10 a 20 a představen systém, kterým se
budou zúčastnění projektu řídit. Fiduš je jinak zkratka pro „finanční duch školy“. O tom jak v praxi
„FIDUŠ RACE“ funguje, vám nejlépe pomohou následující otázky a odpovědi.
Za co fiduše mohou žáci získat? Do začátku každý žák druhého stupně obdržel 160 fiduší. Další může
vydělat na všech svých vyučujících za aktivitu v hodině, výborné studijní výsledky, účast na školních
soutěžích či závodech, pomoc škole a spolužákům nebo výrazné zlepšení prospěchu a chování.
Za co naopak musí žák fidušemi platit? Za pravý opak předchozího. Tzn. pasivitu v hodině,
zapomínání úkolů a pomůcek, pozdní příchody, vyrušování nebo nevhodné chování. Naopak moci
zaplatit může žák jednou v daném předmětu jako omluvu za to, že se nemohl připravit na zkoušení či
písemnou práci.
Nahrazují tedy fiduše známky nebo pochvaly? Nikoli. Jen dochází k zdvojování, kdy žák např.
k jedničce za nejlepší test ve třídě obdrží navíc pět fiduší. Apod.
Co když se dostane žák do minusu nebo když zapomene fiduše doma? Jestli se někdo dostane
během dvou měsíců do „platební neschopnosti“ je to signál, že to s jeho plněním povinností, pílí a
aktivitou není moc slavné a dostane příležitost k nápravě. Pokud bude zapomínat i samotné fiduše,
pozdější platba bude spojena s úkoly navíc.
Co se stane, když někdo fiduše ztratí, nebo si je děti začnou mezi sebou vyměňovat nebo dokonce
falšovat? Ano. Nebo jim fiduše dokonce někdo odcizí . Je to jako ve skutečném světě financí. Žáci
jsou vedeni k zodpovědnosti ohledně svých financí a k tomu patří i ty méně příjemné stránky. I ve
skutečnosti existuje např. černý trh či padělatelství. Na tyto eventuality je pamatováno a přijatá
opatření kopírují ve školních možnostech skutečný finanční trh.
Jaký to má všechno smysl? Co bude s fidušemi možné po skončení projektu pořídit? Smyslem je
především zábavnou formou rozvíjet občanské kompetence žáků v úzu finanční gramotnosti. Pro
osvojení je stěžejní právě paralela s běžným životem a reálnou zkušeností, kterou je zapotřebí si
především utřídit a porozumět některým zákonitostem či úskalím. Nejlepší školní finančníci s největší
hotovostí mohou fiduše na konci projektu směnit za zajímavý školní výlet, akci či jiné atraktivní
bonusy v možnostech školy.

