Praha, 21. května 2012

Středoškolští studenti si vyzkoušeli řídit banky
Nejúspěšnější mladí bankéři z celé České republiky se 16. května setkali v Praze, aby
změřili své síly v národním finále soutěže globální počítačové simulace JA Banky
v akci. Soutěž každoročně pořádá vzdělávací nezisková organizace Junior
Achievement za podpory Citi Foundation.
Unikátní interaktivní počítačová simulace JA Banky v akci (Banks in Action) umožňuje studentům
vyzkoušet si řídit banku a rozhodovat o nastavení jednotlivých finančních parametrů pro jejich
zákazníky. „Studenti mají díky naší simulaci možnost vžít se do role bankéřů a poznat, jak banky
fungují. Jde vlastně o finanční vzdělávání v praxi. Pokud studenti poznají, jak bankovní systém
funguje, naučí se správně chápat i makroekonomické faktory a podmínky, které mají vliv na globální i
místní ekonomiky. Tyto znalosti mohou mít do budoucna pozitivní vliv na jejich finanční chování a
pomohou jim dělat zodpovědná finanční rozhodnutí,“ říká Josef Müller, výkonný ředitel Junior
Achievement.
JA Banky v akci jsou počítačovou simulací, ve které si studentské týmy (zastupující jednotlivé fiktivní
bankovní domy) konkurují na finančním trhu. Studenti mají prostřednictvím tohoto programu možnost
nahlédnout do fungování banky, vyzkoušet si například rozhodování o výši úrokových sazeb a poznat
některá specifika bankovního trhu. Simulace je uzpůsobena tak, aby brala ohled na znalosti a
zkušenosti středoškolských studentů a je velmi lehce ovladatelná. Konečným cílem této hry je pak
kromě získání znalostí o rozhodování a fungování bank také rozvoj strategického a analytického
myšlení a zkušeností práce v týmu.
„Všechny projekty, které podporujeme v České republice prostřednictvím Citi Foundation jsou
primárně zaměřeny na zvyšování finanční gramotnosti. S organizací Junior Achievement
spolupracujeme již více než 15 let, mj. také v oblasti finančního vzdělávání středoškoláků.
Prostřednictvím soutěže JA Banky v akci chceme mladým studentům předat potřebné finanční znalosti
a dovednosti, které je budou motivovat k dalšímu vzdělávání a které budou moct využít nejen ve své
budoucí profesi, ale také v každodenním životě,“ říká Shahmir Khaliq, generální ředitel Citibank
v České republice.
Nejlépe se v národním finále soutěže dařilo Lucii Kalinové a Vojtěchu Zapletalovi z OA, VOŠK a
VOŠKISS Brno. Na druhém místě se umístila dvojice Darja Šebová a Jakub Křivka z OA, SOŠ a JŠ
Hradec Králové. Třetí místo obsadily studentky opět z OA, VOŠK a VOŠKISS Brno Dagmar Štarhová
a Tereza Kroupová.

----Junior Achievement
Junior Achievement je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací nezisková organizace na světě. Vznikla v
roce 1919 v USA, dnes působí ve 123 zemích světa. Do jejích programů se každoročně zapojuje 10
milionů dětí a mladých lidí ve věku od 6 do 22 let.
Českou kancelář Junior Achievement založil v roce 1992 pan Tomáš J. Baťa. V současné době se
kurzů Junior Achievement, jež probíhají jako součást výuky přímo ve školách, účastní ročně zhruba 15
000 studentů z celé České republiky. Od roku 1992 prošlo kurzy JA ČR již 300 000 dětí a mladých lidí.
Organizace Junior Achievement je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Učitelům, kteří programy JA vyučují, zajišťuje organizace kromě metodických a výukových materiálů i
odborné proškolení.
Základem vzdělávacího systému je spolupráce s firmami. Manažeři přednášejí studentům a podílejí se
na výuce kurzů i na vedení organizace. Prostřednictvím Junior Achievement školy navazují a využívají

partnerství se subjekty podnikatelské a firemní sféry, které obohacují výuku praktickými informacemi a
zkušenostmi z reálného světa byznysu.
Junior Achievement je financována výhradně z darů partnerských firem. K nejvýznamnějším
partnerům patří firmy Baťa, Citi, Hewlett-Packard, Johnson&Johnson či KPMG.
Junior Achievement ČR je členem JA Worldwide a JA-YE Europe.
Více informací o počítačové simulaci JA Banks in Action naleznete na www.banks.ja.org. Další
informace
o
programech
a
činnosti
JA
naleznete
na
www.jacr.cz
nebo
na
www.facebook.com/jaczechrep.
Citi
Citi, přední globální společnost poskytující finanční služby, spravuje přibližně 200 milionů klientských
účtů a podniká ve více než 160 zemích světa. Citi poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a
institucím širokou řadu finančních produktů a služeb včetně osobního bankovnictví a úvěrových
produktů, firemního a investičního bankovnictví, obchodování s cennými papíry, transakčních služeb a
wealth managementu.
Pro více informací navštivte www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi |
Blog: http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/ | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.
Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva se sídlem Dublin, North Wall
Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující
svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se
sídlem na adrese Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 a je spřízněnou společností
Citigroup, Inc.
Citi Foundation
Citi Foundation se zaměřuje na posilování ekonomických znalostí jednotlivců a jejich rodin, zejména
těch, jež jsou v nouzi, a to v komunitách, v nichž podnikáme, aby mohli zlepšit svůj životní standard.
Globálně se Citi Foundation zaměřuje na tyto strategické oblasti: mikrofinance a mikropodnikání, malé
a rozvíjející se firmy, vzdělávání a finanční vzdělávání. Citi Foundation úzce spolupracuje se svými
partnery z oblasti mikrofinancí, mikropodnikání a malých a rozvíjejících se firem na rozvoji programů a
inovací na ochranu životních prostředí. Více informací je k dispozici na www.citifoundation.com
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