
Konference se koná s podporou Vysoké školy ekonomické v Praze, České národní banky, 
Rady vědeckých společností Akademie věd ČR a Národní rozpočtové rady. 

Česká společnost ekonomická (ČSE)  

na 11. bienální konferenci 17. – 18. května 2021  

pořádá 

sekci pro učitele základních a středních škol,  

která ON-LINE zprostředkuje: 
 

• Hlavní příspěvek „Česká ekonomika po covidu-19: Lze ekonomicky vyrůst na 
dluh z dluhu?" přednese Helena Horská (www.horska.com/), hlavní ekonomka 
Raiffeisenbank. Ta osvětlí hlavní dopady krize covid-19 na českou ekonomiku a 
veřejné rozpočty s výhledem možných dlouhodobých důsledků. Forma podání bude 
usilovat o přenositelnost do škol a srozumitelnost i směrem k žákům středních škol. 

• V dalším příspěvku „Ochutnávky z výzkumů ekonomie školství a vzdělávání 
z období covid“ vystoupí Daniel Münich z CERGE-EI.  

• Úvodní 2 přednášky mohou být zajímavé i pro žáky středních škol, se kterými 
můžete přístup sdílet. 

• Sekci zakončí série krátkých prezentací projektů z oblasti finanční a ekonomické 
gramotnosti, potenciálně zajímavých pro učitele, jejich školy a žáky. Mimo jiné:  

o Nástroje podpory finanční gramotnosti pro učitele ZŠ a žáky připravované ve 
spolupráci s MŠMT (Luboš Komárek, Česká národní banka a FSV UK Praha) – 
Osobní finance (výukové materiály, metodické listy)1  

o Experti do škol, nabídka přednášek pro střední školy (Česká společnost 
ekonomická)  

o A možná pár dalších… 

 

Sekce pro učitele (v českém jazyce) je naplánována na úterý 18.5. v čase 13:00 až 14:40. 

Pro učitele základních a středních škol je on-line účast bezplatná. Registrujte se nejpozději 
14. května pomocí on-line formuláře na https://cse.cz/page/bienalni-konference. a v něm 
zaškrtněte „Registration to teachers’ section“. Přístupové údaje k on-line připojení obdržíte do 
2 dnů po registraci.  

Předem registrovaní účastníci se mohou on-line formou zúčastnit přednášek (v angličtině) i v 
dalších tematických sekcích konference, včetně např. plenární přednášky guvernéra ČNB 
Jiřího Rusnoka. Sekce pro učitele se v minulosti vždy setkala s velkým zájmem z řad učitelů 

 

Podrobný program konference bude zveřejněn na www.cse.cz 

Pokud o účast na konferenci nemáte zájem, omluvte prosím tuto nevyžádanou poštu. 

 
1 https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/financni-a-ekonomicka-gramotnost/ 
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