
 

 

 

Neztraťme zájem d ětí o vzd ělání 
 
Nadační fond České bankovní asociace Kamarádi vzd ělání hledá projekty 
motivující d ěti k u čení  
 
Praha 31. 7. 2013 – Od 31. července se mohou ob čanská sdružení, obecn ě prosp ěšné 
spole čnosti i školy hlásit do grantového řízení Nadačního fondu České bankovní asociace 
Kamarádi vzd ělání. Celkem se z fondu rozd ělí 3 miliony korun na projekty, jejichž cílem je 
zvýšení zájmu a motivace d ětí prvních ro čníků základních škol ke studiu a vzd ělávání 
prost řednictvím lepší spolupráce školy a rodiny. První gr antové kolo je otev řené do 22. zá ří. 
 
Projekty na podporu vzdělání jsou často součástí společensky odpovědných aktivit bank. Česká 
bankovní asociace chce prostřednictvím fondu Kamarádi vzdělání podpořit projekty podporující zájem 
o učení, výchovu a vzdělání. Jejím cílem je zapojení nejen vzdělávacích institucí, ale i rodiny, která 
hraje klíčovou roli především v útlém věku. „Do první třídy nastupuje mnoho dětí s nadšením, které se 
často postupně vytrácí. Proto chceme podporovat projekty, které posílí spolupráci školy a rodiny a 
zabrání ztrátě zájmu dětí o poznávání a učení. Vzdělávání nelze oddělit od výchovy a na obojím by 
měla škola a rodiče spolupracovat,“ komentuje záměr České bankovní asociace Jan Matoušek, 
náměstek výkonného ředitele. 
 
Svůj projekt mohou do grantového řízení přihlásit občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a 
evidované právnické osoby včetně škol, a to od 31. července do 22. září 2013. Podpořeny budou 
aktivity, které: 
 

� vedou k posílení motivace žáků o studium prostřednictvím zapojení rodiny do procesu 
vzdělání; 

� vedou k posilování vzájemného vztahu mezi učiteli nebo vedením základních škol a rodiči 
žáků; 

� poskytují škole i rodičům zpětnou vazbu o potřebách dítěte v procesu vzdělání. 
 
„Hledáme projekty s potenciálem zapojit více škol či celý region. Důležitým kritériem při hodnocení 
bude možnost dalšího rozvoje projektu a jeho přenositelnost do ostatních oblastí České republiky,“ 
doplňuje Jan Matoušek.  
 
Více se o Nadačním fondu i podmínkách grantového řízení dozvíte na www.kamaradivzdelani.cz. 
 

### 
 
O Nadačním fondu České bankovní asociace na podporu vzd ělávání  Kamarádi vzd ělání 
Hlavním posláním nadačního fondu je finanční podpora projektů zaměřených na děti ve věku 5 až 12 
let a jejich motivaci v souvislosti se vzděláváním nejen při nástupu do školy, ale kontinuálně po celý 
život. Výběr těchto projektů se uskutečňuje prostřednictvím vyhlášených grantových řízení. 
Zakladatelem fondu Kamarádi vzdělání je Česká bankovní asociace, která vznikla v roce 1990 a je 
dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících v oblasti peněžnictví. Česká bankovní 
asociace je rovněž partnerem edukačních webových stránek www.financnivzdelavani.cz. 
 
 



 

 

 

Další informace obdržíte na adrese: 
 
Lucie Neubergová 
Senior Account Manager, Native PR 
+420 731 616 033 
lucie.neubergova@nativepr.cz 
 
 
Jan Matoušek 
Náměstek výkonného ředitele, Česká bankovní asociace 
+420 224 422 080 
matousek@czech-ba.cz 
 
 
 
 


