
Co se podařilo?

 Propojit ČSOB s tématem finanční gramotnosti a ukázat 
na unikátnost projektu Finanční vzdělávání ČSOB pro školy.

 Představit zaměstnance banky – ambasadory – jako 
experty, kteří téma finanční gramotnosti umějí pojmout 
prakticky a zábavně.

 Opakovaně zviditelňovat problematiku finančního 
vzdělávání. 

 Prezentovat výsledky ČSOB průzkumu finanční 
gramotnosti mezi rodiči a dětmi.

Jak média reagovala?

 Nejenom Český rozhlas potvrdil, že je téma finančního 
vzdělávání pro média atraktivní, věnoval se mu totiž 
v daném měsíci hned dvakrát. Informaci dále přejaly 
Česká televize a Česká tisková agentura, z jejíž zprávy 
pak čerpala řada médií. 

 Některá média se nechala průzkumem inspirovat. 
Finanční gramotnost a výsledky průzkumu využil 
například deník Metro, který citoval právě ČSOB a dále 
zaměřil se na kapesné u dětí. Podobně se zachoval 
i server Novinky.cz. 

 Medializace pokračovala také v říjnu, kdy výsledky 
průzkumu zpracoval server iDNES.cz. Ten navíc vytvořil 
interaktivní kvíz finanční gramotnosti, ve kterém si 
mohou výsledky porovnat dospělí s teenagery.

 Tématu se věnovala také nová média, konkrétně 
server Bankovnictvionline.cz skrze svůj kanál 
na YouTube.com, nebo babinet.cz, který zveřejnil 
videorozhovor s Františkem Klufou.

Co dál s finančním vzděláváním?

 Výstupy a zájem médií nám potvrdily, že téma je velice 
nosné. Na další medializaci a budeme pracovat v průběhu 
celého školního roku. 

 Ambasadoři by se rozhodně neměli bát hovořit 
k tématu ve sdělovacích prostředcích a dál šířit povědomí 
o programu Finančního vzdělávání ČSOB. 

Usedli jsme s novináři 
do školních lavic

 Abychom věděli, 
kde přesně mají české 
děti a jejich rodiče 
největší mezery v oblasti 
finančního vzdělávání, 
nechali jsme exkluzivně 
pro ČSOB zpracovat 
rozsáhlý průzkum jak 
mezi samotnými dětmi, 
tak i jejich rodiči.

 Výsledky průzkumu 
a také samotný projekt 
Finanční vzdělávání ČSOB 
pro školy jsme představili 
novinářům na netradiční 
tiskové konferenci 
7. 9. 2017, která se 
uskutečnila v prostorách 
Základní školy nám. 
Curieových v Praze 1. 

 Vystoupili zde Petr 
Hutla, Václav Potůček 
a František Klufa. 
Novinářům jsme ukázali, 
že finanční vzdělávání 
a banka k sobě pasují 
jako dva dílky puzzle. 

 Setkání se konalo 
přímo ve škole, na které 
naši ambasadoři 
přednášejí. Novináři tak 
měli šanci vyslechnout 
a zaznamenat také 
zkušenosti jednotlivých 
žáků, vedení školy 
a samotných 
ambasadorů.
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