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Úvod 
 

Aktivita Finanční gramotnost, dále případně jen FG, byla na naší škole realizována jako součást 
projektu ESF „Křenka – zážitkem k inkluzi“, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/27.0012 v období od 1. 6. 
2012 do 31. 5. 2015, včetně přípravných a závěrečných aktivit. Samotné lekce probíhaly 
v období od září 2012 do května 2015. 

Zařazením této aktivity jsme předešli termín 1.9.2013, kdy se FG stala povinnou součástí 
základního vzdělávání, o celý rok.  

Projektová aktivita FG byla prováděna v rámci neformálního vzdělávání. Nároky na 
obsahový rámec byly z formální formy převzaty a vhodně upraveny.  

Část našich dětí na 
návštěvě výstavy  
 
Chráníme korunu 
(Česká národní banka) 
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Význam FG a metody práce 
 

Význam FG 

 

FG představuje jednu z klíčových kompetencí žáků, která by měla vést k prevenci sociálně 
patologických jevů (mimo jiné i eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání, pasivní postoj 
k práci, efektivní využívání peněz, snížit rizika neuvážlivých kroků spojených s finančním 
rozhodováním a další).   

 

Osvědčené metody práce pro neformální vzdělávání: 

 

• hraní inscenačních rolí (různé profese, společenské postavení (zákazník, dlužník, 
bezdomovec, zloděj) + metody situační (řešení problémů z běžného života) 

• práce v modelových rodinách (např. utvoření dvou soupeřících rodin s odlišnou finanční 
strategií) 

• práce ve fiktivní firmě (základy podnikání, rozhodování, přijetí odpovědnosti za svoji 
obživu, společenská úloha podnikání) 

• didaktické hry (deskové a počítačové) 

• heuristická metoda (žáci přicházejí na způsob řešení problému) a sokratovská metoda 
(na základě kombinací dřívějších poznatků dochází k vyvozování poznatků nových) 

• informačně – receptivní metoda (schopnost vnímat a zapamatovat si) 

• reproduktivní metoda (výklad o podstatě věci, pro odlehčení zpravidla vsazený do 
poutavého příběhu) 

• metoda problémového výkladu (hledání řešení, pomoci)  

• metoda kritického myšlení 

• účast na výstavě, soutěži, exkurzi 

• využívání mezipředmětových vazeb (matematika, výchova k občanství, ICT, dějepis) 

• práce s internetovými nabídkami, on-line kalkulátory, smlouvami, letáky, formuláři 

• práce s tabulkovým procesorem (tabulky, výpočty, grafy, záznamy, databáze) 

• kooperativní výuka 
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Finanční gramotnost v rámci RVP  
 

Finanční gramotnost představuje určitou úroveň znalostí, dovedností a hodnotových postojů, 
které jsou obsahem Standardů finanční gramotnosti a konkretizována v dalších kurikulárních 
dokumetech - RVP, popř. ŠVP dané školy.  

 

Náplň lekcí odpovídala rámcovým požadavkům na aktivity FG uvedeným v rámcovém 
vzdělávacím programu (RVP). 

 

V RVP je zařazena do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a společnost. FG je 
realizována zejména s vazbou na vzdělávací oblast Matematika a její aplikace, Informační a 
komunikační technologie a Člověk a svět práce.  

 

Finanční gramotnost je mezioborovou problematikou a je nutné, aby pedagogové jednotlivých 
dotčených předmětů spolupracovali a zároveň byla i zajištěná návaznost přechodu dětí 
z prvního stupně na stupeň druhý.  
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Očekávané výstupy nalezneme v oblasti: 

 

Člověk a jeho svět 

kdy se žák: 

• orientuje se v základních formách vlastnictví 

• používá peníze v běžných situacích 

• odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze 

• na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů 

• vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

Příklady dílčích výstupů:  

 

- pozná české mince a bankovky (1., 2. ročník) 

- uvede příklad využití platební karty (1., 2. ročník) 

- odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu (1., 2. ročník) 

- zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení (3., 4. ročník) 

- vlastními slovy vyjádří, co znamená, že je banka správce peněz (3., 4. ročník) 

- porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi (4., 5. ročník) 

- sestaví jednoduchý osobní rozpočet (4., 5. ročník) 

- objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy větší než výdaje (5. ročník) 

- objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy menší než výdaje (5. ročník) 

- na příkladech objasní rizika půjčování peněz (5. ročník) 

- uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti (4., 5. ročník) 

- na příkladu vysvětlí, jak reklamovat zboží (5. ročník)“ 1 
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Výchova k občanství 

 
• rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví vč. duševního a způsoby jejich ochrany 
 
• sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti (uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší je na 

pravidelné a jednorázové) a zváží jejich nezbytnost.  
 

• objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu 
 

• na příkladech ukážou vhodné využití nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
uvede příklady užití debetní a kreditní karty 

 

• vysvětlí význam úroku placeného a přijatého 
 

• uvede nejčastější druhy pojištění, navrhne, kdy je využít 
 

• porovná způsoby nakládání s volnými prostředky a krytí deficitu 
 

• ujasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny 
 

• popíše vliv inflace na hodnotu peněz 
 

• přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele 
 
 

Příklady dílčích výstupů:  
 

“- uvede příklady vlastnictví a objasní zásady jeho ochrany vč. duš. vlastnictví (6. ročník) 

- uvede příklady příjmů a výdajů domácnosti (6. ročník) 

- vysvětlí rozdíl mezi pravidelnými a jednorázovými příjmy a výdaji (6. ročník) 

- rozliší zbytné a nezbytné výdaje v konkrétní situaci (6. ročník) 

- sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti (6. ročník) 

- vysvětlí rozdíl mezi vyrovnaným, schodkovým a přebytkovým rozpočtem (6. ročník) 

- navrhne, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy větší než výdaje (6. ročník) 

- navrhne, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy menší než výdaje (6. ročník) 
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- vysvětlí zásady hospodárnosti na rozpočtu domácnosti (6. ročník) 

- vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet (7. ročník) 

- uvede příklady různých způsobů hotovostního placení (7. ročník) 

- uvede příklady různých způsobů bezhotovostního placení (7. ročník) 

- posoudí výhody a rizika hotovostního a bezhotovostního placení v konkr. situaci (7. ročník) 

- na příkladech objasní přednosti a rizika používání platebních karet(7. ročník) 

- na příkladech objasní rozdíly mezi debetní a kreditní platební kartou(7. ročník) 

- na příkladu vysvětlí rozdíl mezi úrokem placeným a přijatým (8. ročník) 

- objasní možnosti úspor, investic při nakládání s volnými fin. prostředky (8. ročník) 

- porovná nabídku fin. produktů pro zhodnocení volných finančních prostředků (8., 9. ročník) 

- hledá možnosti, jak řešit deficit na straně příjmů a výdajů (8., 9. ročník) 

- uvede možnosti půjčení chybějících finančních prostředků (8., 9. ročník) 

- porovná nabídku fin. produktů pro půjčení chybějících finančních prostředků (8., 9. ročník) 

- uvede možnosti různých typů pojištění (8., 9. ročník) 

- na příkladu vysvětlí, jak nabídka a poptávka ovlivňuje cenu (8. ročník) 

- na příkladu vysvětlí způsoby, jak se stanovuje cena (8. ročník) 

- na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH (8., 9. ročník) 

- vysvětlí, co je inflace a jaký je její vliv na reálnou hodnotu peněz (8., 9. ročník) 

- popíše postup při reklamaci výrobku nebo služby (9. ročník) 

- na příkladu objasní, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele (9. ročník)“ 2 

 

 

 

 

 

1, 2 Finanční gramotnost: Průvodce upraveným RVP. RVP.cz: metodický portál [online]. [cit. 2015-05-13]. 

Dostupné z: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6461 
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Vymezení místních podmínek pro realizaci aktivity  
 

Děti se při lekcích seznamovaly s každodenní finanční problematikou i jejími širšími 
historickými a celospolečenskými kontexty včetně základů právní odpovědnosti. 

Cílem byla motivace k zodpovědnému vnímání financí, ovládání svých potřeb a zvyšování 
zájmu o problematiku s návazností na kompetence k uplatňování získaných poznatků. 

Získaly množství vědomostí týkajících se probíraných témat s důrazem na utváření zdravých 
postojů a hodnot.  

V daném období proběhlo průměrně přes 20 lekcí v každé ze skupin (celkem 8 skupin s 
přibližně osmi dětmi). Vzhledem k časté nemocnosti žáků se průměrná docházka pohybovala 
těsně nad poloviční účastí (obdobný stav jako ve formálním vzdělávání). Nízký počet dětí ve 
skupině nebyl překážkou a dovoloval individuálnější způsoby práce. Po většinu času si v rámci 
vybraných skupin si alternovali dva lektoři. 

Jak se ale ukázalo, vyšší informovanost o rizicích a možnostech využití peněz nestačí ke změně 
zažitých postojů v poměrně krátkém období projektu a je velmi nepravděpodobné, že by měla 
mít zásadní dopad i v dlouhodobém horizontu. 

Proto byly od počátku do lekcí zařazovány aktivity, které měly vést ke zvýšení 
zainteresovanosti žáků na osobním rozvoji (propojení s volbou povolání, zážitkové aktivity – 
možnost pocítit úspěch i neúspěch, příprava na přijímací zkoušky a pod). 

 

Podobná může být i situace dětí, které jsou naopak zahlcené přepychem nadstandardně 

vydělávajících rodičů. Na místo odpoledne s rodičem na ně čeká tisícikoruna na nočním stolku, 

chybí povědomí o skutečné ceně peněz a zdravém hodnotovém systému.

Přesto, že při práci nevyužíváme ani nezjišťujeme finanční poměry dětí a jejich rodin, sami 
nás zahlcují informacemi o tom, že žijí z velké míry z dávek sociální podpory a z příspěvků.   

Jistota, že se o existenční stránku postará zbytek společnosti silně devastuje jakoukoliv 
snahu o vymanění z této situace.   
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 Nástin konceptu FG projektu Křenka z 1. workshopu 
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Hlavní problémy při realizaci aktivity v sociálně vyloučené lokalitě 
 

Problém č. 1  

Kdo si své peníze poctivě nevydělá (příčina), ten si jich ani neváží (důsledek). 

A není to jen problém nepracujících lidí.  

Tento efekt může být známý např. v situaci, kdy někdo k penězům přijde v rámci dědictví, 
darem nebo výhrou v loterii.  

I spořiví a šetrní a pracovití lidé jsou rázem ochotni tyto peníze utratit méně uvážlivě. A to 
proto, že pro ně nejsou spojené s jejich prací a odříkáním. Budou-li mít na účtu dvě stejné 
částky, z toho jednu získanou dlouhodobým šetřením z vlastní výdělečné činnosti a druhou 
nabytou snadným způsobem, budou k nim přistupovat jinak. 

Lehko nabyl (příčina), lehko pozbyl (důsledek).  

 

Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, dáš mu 
potravu pro celý život.  (čínské přísloví)  

Otázkou zůstává jak učit lidi lovit ryby, pokud jsou jim každý měsíc předkládány ryby již ulovené.  

 

Problém č. 2 

Proč se sociálními dávkami plýtvá? 

Kdo má majetek, ze kterého může žít, není sociálně potřebným. Kdo není sociálně potřebným 
nebere dávky a pro nabytí nebo udržení majetku musí pracovat.  

Finanční stav ve kterém se tito lidé nacházejí jim ve valné většině vyhovuje. Proto se mnozí 
snaží o „trvalou udržitelnost“ tohoto stavu.  
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Problém č. 3  

Pasivní příjmy a rychlé příjmy  

Většina knih a her o finančním úspěchu je postavená na pasivních příjmech, tedy příjmech pro 
které není nutné prodávat svůj čas a vydávat nějaké zvláštní úsilí. Příkladem mohou být: 
pronájmy, dividendy, úroky, licence, patenty, provize z činnosti podřízených osob a 
v neposlední řadě i sociální dávky.  

Dosažení tohoto stavu je možné chápat jako vyšší svobodu, než nabízí systém ve kterém člověk 
pracuje. Pokud je tato svoboda spojena s přiměřeným komfortem, těžko se hledá cesta, jak 
přesvědčit člověka, aby šel jiným směrem.  

 

„Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidech a lidskosti nejvíc překvapuje, odpověděl: "Lidé. Protože 
obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví, potom se tak 
znepokojují minulostí a budoucností, že si neužívají přítomnosti, a.. tak nežijí ani v přítomnosti ani 
v budoucnosti. A žijí tak, jakoby neměli nikdy zemřít, a potom zemřou bez toho, aby předtím žili.“ 3  
 

3 Databazeknih.cz: Váš knižní svět. Dalajlama XIV. [online]. [cit. 2015-05-18]. Dostupné z: 
http://www.databazeknih.cz/citaty/dalajlama-xiv-9414 

 

Problém č. 4 

Kompenzace neúspěchu 

Potřeba značkového oblečení, obuvi, kvalitního telefonu, drahých cigaret, pohyb v prestižním 
prostředí (nákupní centra, herny), nárazové utrácení velkých částek peněz. Pozlátko je dětem 
předkládáno i ve formě PR hudebních vzorů (Rytmus, Dara Rolins)   

Tímto jevem jsou zatíženi zejména pubescenti, kteří mají zvýšenou potřebu sebeprezentace. 
Finanční náročnost těchto „kulis úspěchu“ je láká k alternativním formám získávání peněz – 
např. ke kriminální činnosti.  

 



Metodika finanční gramotnosti 
Písemný výstup projektu Křenka – zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.0012 

Strana 14 (celkem 63) 
 
 

 

 

  

Problém č. 5  

Neúcta k hodnotám 

 

To, že se děti zpravidla nepodílí na tvorbě hodnot, které jim společnost poskytuje je obecný 
fakt. Neznají a nemohou znát plnou hodnotu peněz a času.  

Zatímco např. na vesnici jsou děti vedeny k pracím na zahradě, v hospodářství a místy i pomoci 
při výdělečné činnosti rodičů, ve městě jsou tyto možnosti omezené. Mnohdy postačí obklopení 
profesními vzory a přímá možnost sledovat ve svém okolí pracnost výroby toho či onoho 
produktu. 

V našem prostředí děti pomáhají zejména při výchově mladších sourozenců, eventuálně při 
přípravě pokrmů.  

Pokud to alespoň trochu jde, je dobré děti zapojit do činnosti, které si neváží, nebo jí pohrdají.  

Tato metoda je účinná např. na dětských táborech, kdy si děti stěžují na kvalitu, resp. chuť jídla, 
které jim připravuje personál. Jakmile se do přípravy zapojí i děti, které mají jídlo jíst a projdou 
si pracným průběhem přípravy, klesá jejich kritika a neúcta k výslednému produktu na 
minimum.  

Tento prožitek spolupodílení se na hodnotách společnosti bohužel často chybí už v samotné 
výchově našich dětí.  
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Problém č. 6 

Peníze nemají bez práce žádnou hodnotu 

 

Velmi oblíbená aktivita, z níž je zřejmé, že peníze jsou jen měřítkem lidské práce a bez ní 
mají jen hodnotu potištěného papíru. Ve třídě se postaví před tabuli tři židle směrem do 
třídy, vyberou se tři dobrovolníci. Ostatní žáci sledují představení, ale svoji účinnost má i když 
jsou přítomni jen zmínění tři aktéři.  

 

Lektor vytáhne připravenou bankovku, postačí nominál 200 Kč. Oznámí účastníkům, že jsou na 
pustém ostrově, popř. v jejich vlastní zemi, kterou nikdo kromě nich neobývá. Bankovka se 
vloží do rukou žáka, který se o ni nejvíce dere (zpravidla zaujme všechny). Pro zjednodušení 
použijeme označení osob jako ABC. 

 

 

 

 

Dejme tomu, že osoba B má v rukou bankovku. Lektor se s ní baví a řekne jí, že má jistě hlad a 
že osoba A je shodou okolností hostinský. Osoba B má tedy jistě hlad a možnost peníze utratit.  

 

 

  

 

Hotovost je tedy v rukou hostinského. Osoba B má chvíli radost, že mohla částku použít, záhy 
je ale frustrovaná tím, že přišla o hotovost a je nakloněna ji získat legitimně zpátky. Proto 
s radostí souhlasí se situací, kdy se náhodou hostinskému rozbije sporák a právě osoba B je 
opravářem.  

 

A B C 

A B C hostinský 

A B C 
opravář  hostinský (krejčí)  
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Takto si mohou dvoustovku vyměnit třeba dvakrát (vymyslí se oblíbené jídlo a další služba) , 
nově objevený princip je bude bavit. Potřetí ale již bude opravář sytý a na scénu vstupuje osoba 
C, ta poznala princip hry a může zkusit nabídnout opraváři své služby (např. krejčího), aby byla 
bankovka v její moci a mohla ji uplatnit u hostinského. V tento moment končí první kolo hry.  
Výhodná je i varianta, že se někdo z dětí nechce hry účastnit. Ten pak hraje osobu C a má dvě 
možnosti. V pozici dobře, tak si jen sedni, nic nedělej, je ze hry vyřazený jako dobrovolně 
nezaměstnaný. V průběhu hry buď své stanovisko změní (což je žádoucí) nebo nese ovoce 
svého rozhodnutí, tedy ekonomické vyloučení (což je taky v danou chvíli žádoucí) 

 

Druhé kolo hry je založeno na tom, že se žákům ponechá bankovka, jen se zbaví svých profesí. 
A a B se stanou zloději, C je opět nezaměstnaný. A a B jsou pobavení tím, že k bankovce 
mohou velmi snadno přijít bez práce. Jejich nálada ale klesá v momentě, kdy zjišťují, že jim 
k ničemu není, protože ji nemají za co vyměnit. Mohou si ji tak jen střídavě krást a k ničemu 
jim není. Nemohou se za ni najíst, ošatit ani ji jinak využít, protože v jejich teritóriu nikdo 
nepracuje.  

 

  

 

 

 

 

Pro pochopení tato hra stačí, ale nasimulovat s ní skutečnou realitu, tedy to, že dva pracují a 
skládají se na druhého už si musí nasimulovat každý sám, pokud o to má zájem.  

 

Pomalu se oslabuje generace, která zažila před rokem 1989 povinnost pracovat. Většina rodičů 
našich žáků nepracuje, nezanedbatelná část z nich nepracovala nikdy. Jejich chování a postoje 
se promítají do výchovy jejich dětí a jsou silnou překážkou pro jakékoliv změny. Dle informací 
od některých žáků není zajímavé v současném štědrém sociálním systému pracovat, protože 
dávkami přijdou na lepší peníze bez námahy a ztráty volného času.  

A B C 
zloďej zloďej nepracuje 
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Problém č. 6  

Nedostatečná numerická gramotnost 

 

Naše děti mají problémy zejména s těmito oblastmi matematiky: 

- početní operace se zápornými čísly, samotná představa záporného čísla 

- osvědčila se představa teploměru, možný je i příměr na dluh (záporná čísla) a jeho 
splátku(snižuje dluh) 

 

 

- lichá čísla  

Příklad  9:2=?    
Častá odpověď, to nejde. 

 

 

- zlomky, desetinná čísla  

- procenta 

a další... 

 

Numerický paradox:  

U spousty početních příkladů (nejčastěji dělení jednoho čísla druhým) dochází k paradoxu, kdy 
příklad, který žák není schopen vyřešit zvládne obratem v případě, že si představí místo číselné 
hodnoty peněžní částku.  
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Problém č. 8  

Nedostatek vzorů, negativní vzory  

Nejčastějším výrazem pro úspěšného člověka je „zabiják“ a slovo obdivu „jsi zabil“.  

Nečekejme, obměnu na ty jsi ale „jaderný fyzik“ a ke slovu obdivu „rozbil jsi atom“, přesto má 
současný stav určitou vypovídající hodnotu.  

Problém dále prohlubuje fakt, že v jejich řadách, se kterými by se rádi identifikovali moc 
silných vzorů nenajdeme a ostatní zpravidla neuznávají. Ve směru ambicí k životu v duchu 
finanční gramotnosti jsou tedy naše děti částečně vyhaslé. 

V rodinách chybí převážně profesní vzory. Předávání zkušeností z „otce na syna“ je často 
v rovině kriminality, než legální výdělečné činnosti.  

Jistou kompenzací, která může pomoci s problém bojovat byla akce se zpěvákem Radoslavem 
Bangou ze skupiny Gipsy.cz - výchovně-motivační program Když chceš, tak to dokážeš.  

Nejenom řeč čísel a finančních pojmů, ale i kvalitní výchova a zdravý rozvoj osobnosti 
jsou předpoklady pro úspěch aktivity FG.  

Tato iniciativa sice nespadá do realizace FG, ale přímo ji ovlivňuje. 

 



Metodika finanční gramotnosti 
Písemný výstup projektu Křenka – zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.0012 

Strana 19 (celkem 63) 
 
 

 

 

  

Problém č. 9  

Omezené zájmy – nic nás dlouho nebaví 

 

Malá motivace, chybějící cíle, mrhání časem a chybějící vytrvalost je častým problémem, se 
kterým se potýkají naši žáci. Pro rozvoj zájmů je ideální období mladšího školního roku, na což 
reagujeme pestrou nabídkou kroužků.  

Není velkým tajemstvím, že mnoho strojařů bylo v dětství ovlivněno stavebnicí Merkur .  

V rámci spolupráce napříč projektovými i školními aktivitami zkoušíme našim dětem umožnit i 
tyto podmínky, které by je mohly hnát k vyšším cílům a tím i příznivějším finančním 
podmínkám pro uplatňování znalostí a dovedností FG. 

Tato iniciativa sice nespadá do realizace FG, ale přímo ji ovlivňuje. 
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Ukázky některých pomůcek 

Bankovky 

Ukázky cvičných platných i neplatných 
bankovek.  

Nominály jsou zvoleny v násobcích deseti.  

Úkoly pro žáky: 

1) slož z menších bankovek větší 

2) slož udanou částku 

3) nech si zaplatit částku a vrať přeplatek 

4) najdi zahraniční bankovku 

5) najdi bankovky, které nikdy nebyly v oběhu 

6) najdi pozměněnou bankovku, urči z jaké 
vznikla 

7) vyber bankovky platné v současné době 

8) které platné bankovky tu chybí? 

9) najdi bankovku, která má zjevně špatnou 
velikost 

 
Balíčky skartovaných bankovek  

 

(dárek od ČNB) 

- k ilustraci práce a pravomocí ČNB 

- motivace (1kg skartovaných 
tisícikorun dá dohromady milion Kč.) 
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Sada pro procvičování procent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbírka pracovních sešitů z matematiky

- hledejte doplněk do základu 

- ukažte kartičku, která odpovídá hodnotě:
  

- celek  - tři čtvrtiny 

- dvě třetiny - polovina 

- třetina  - čtvrtina 

- pětina  - osmina 

- setina 

K procvi čení trojčlenky se skartovanými bankovkami ČNB: 

1 kg skartovaných tisícikorun je milion korun.  1 balíček má zhruba 100 gramů. 

Poznejte jaké bankovky jsou v balíčku. Určete částku, která je v balíčku s tisícikorunami. 

Kolik peněz je v balíčku s jinými nominály? 

- pokud se v lekcích FG narazí na probléma 
s matematikou slouží sbírka pracovních 
sešitů jako podklad pro vysvětlení a trénink 
učiva, které činí žákům potíže pro výpočty 
v rámci FG 

Nejvíce žákům v této oblasti činí obtíže: 

- počítání s procenty 
- zlomky 
- trojčlenka 
- přechod přes nulu – záporná čísla 
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Letáky k ochranným prvkům bankovek a letáky finančních služeb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letáky obchodních řetězců

- podklad k prevenci podvodného jednání ve 
formě falšování a pozměňování bankovek 

Letáky finančních služeb  

- kličky pro získání klienta 

- četba textů s hvězdičkou a dodatků pod 
čarou 

- porovnání nabídek 

- výpočet nákladů na půjčku 

- porovnání nabídek 

- skladba sortimentu 

- výpočet slev a ověření pravdivosti tvrzení 

- práce s cenou za množství 

- porovnání nabídek financování  

Zajímavý motivační námět: 

Sežeňte si více reálných bankovek, z nichž je jedna z jiné emise a tedy opatřena jinými ochrannými 
prvky, než zbylé.  

Nechte žáky prozkoumat pravost bankovek a poté co zjistí, že je jedna jiná (oprávněně si budou 
myslet, že je padělaná) jim teprve předložte informace o ochranných prvcích a jednotlivých emisích.  
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Pomůcky pro řešení životních situací - formuláře 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomůcky pro aktivitu nákup a provoz automobilu 

Vyplňování formulářů, složenek, žádostí a 
smluv.   

Při řešení základních životních situací: 

 

- odeslání doporučeného dopisu 
- platba složenkou  
- zaslání zásilky s dobírkou 

 

- základní bankovní operace (výběr, vklad, trvalý 
příkaz) 

Úspěšný je ten, kdo se nenechá zlákat nabídkou 
supersportu a dovede kriticky zhodnotit všechny 
náklady na pořízení, údržbu a provoz.  

Zdatnější děti můžeme nechat pracovat s reálnými 
katalogy prodejců a internetem.  

Na obrázku jsou zjednodušené přehledy finančních 
nároků jednotlivých vozů – úkolem je zjistit náklady 
na kilometr provozu.  
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Ukázky příprav pro zážitkové formy výuky  

 Zajisti si bydlení 
Cílem aktivity je zažít úspěšnost při řešení 
životní situace související se zajištěním 
bydlení.  

Na jedné z lavic se zřídí škola, na druhé  
úřad práce na třetí banka.  

Žáci píší běžnou desetiminutovku 
složenou z probíraného učiva. Po jejím 
vypracování se odeberou k lavici 
s nápisem škola, kde jim lektor písemnou 
práci vyhodnotí.  

 Ohodnocená práce je dokladem o nejvyšším dosaženým vzdělání se kterým se žáci dostaví na úřad 
práce k výběru odpovídajícího povolání s adekvátní mzdou.  
 
Po zajištění příjmu jdou do banky, kde je jim přidělena hypotéka na dům nebo byt. 
Žáci, kteří písemnou práci nezvládnou, popř. se jejímu plnění vyhýbají končí s kartičkou ubytovna.  

Cesta zlatokopa 
Ukázka aplikace aktuálně probíraných 
početních dovedností v hodinách 
matematiky (obsah a obvod čtyřúhelníku)  

Žákům byl představen příběh dobrodruhů 
při hledání zlatého pokladu na Klondiku, 
tak aby se vcítili do jejich rolí.  

Při příchodu na místo měli za úkol vyhradit 
pomocí popruhu o konstantní délce co 
největší plochu pro hledání svého pokladu.  

 
Prostor se vytyčoval na středu třídy, v rozích ohraničení stáli žáci, kteří se snažili sešitý popruh 
napnout. Ostatní žáci jim pomáhali radou. Vyzkoušelo se více variant, úspěšnost se dala ověřit tím, 
kolik žáků se do prostoru vejde nebo výpočtem (popruh byl rozdělený na dílce). 

Aktivita staví děti do situace, kde zažívají využití probírané látky při rozhodování v reálném životě.  
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Sponzoring zvířat v ZOO

Sponzoring zvířat v ZOO  

- dobročinnost a solidarita ve světě zvířat 

Sestavte podle internetových stránek 
jednotlivých zoologických zahrad žebříček 
nejčastěji sponzorovaných zvířat a přiřaďte 
k nim požadované částky. 

 

Liší se tyto částky mezi jednotlivými zahradami?  

Sestavte cenovou mapu.  

Sestavte seznam nejčastěji se vyskytujících 
zvířat pro které se nedaří nalézt zájemce o 
sponzoring.  

 

Napište k oblíbeným i neoblíbeným zvířatům 
důvody jejich oblíbenosti. 

 

Jaké náklady má ZOO s chovem exotických 
zvířat? 

 

Jaké má ZOO příjmy. 

Pomáhají zoologické zahrady i zvířatům volně 
žijícím v přírodě a ostatním zahradám? 
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Inspirace v učebnicích finanční gramotnosti a pracovních sešitech 

Pro přehled o nápadech formách a 
metodách práce máme v zásobě po jednom 
výtisku od většiny kvalitních učebnic 
finanční gramotnosti.  

Volně šiřitelná učebnice České 
spořitelny 

Obsahuje pracovní sešit ke kopírování 
pracovních listů  

Motivuje pěknými ilustracemi a 
neformálním zpracováním.  

Primárně je učebnice určena pro žáky 
1. stupně ZŠ, v našich podmínkách je 
oblíbená i na druhém stupni.  

K učebnici a pracovním listům byla na internetu do 1.1.2015 dostupná hra – virtuální prostředí 
s postavičkami z učebnice 
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Simulační hry s tématikou FG  

Desková hra CashFlow 
 
- simulace finanční strategie   

- výborná pomůcka pro znázornění tzv. 
malého a velkého okruhu.  

- lidé v malém okruhu žijí ze dne na den, 
uspokojují jen své bezprostřední potřeby a na 
většinu vyšších cílů nedosáhnou. Pouze 
čekají na další a další výplatu. 

 

V případě, že začnou plánovitě jednat a část 
svých peněz odkládat (šetřit), aby za ně 
mohli nakupovat drobné investice, začnou 
narůstat i jejich pasivní příjmy.  

První cíl hry je naplněn v momentě, kdy 
pasivní příjmy překročí výdaje a člověk se 
stává bohatým, nezávislým na svém běžném 
příjmu.  

 
Hra je velmi dobrá právě k pochopení toho, že bohatý je člověk, který není na penězích závislý.  
Má takové (ve hře ideálně pasivní) příjmy, že převyšují jeho výdaje. K tomuto stavu se přiblíží 
buď zvýšením příjmů nebo snížením výdajů. Proti šetření působí lákadla v podobě zábavní 
elektroniky a jiných požitků, kterým musí hráč čelit. 
 
Sám autor hry Robert Kiyosaki o hře nezávisle na našich podmínkách uvádí:  

 „Moje hra nezmění člověka z ulice. Moje produkty jsou určeny pro lidi, kteří jsou sami od sebe 
aktivní. Pamatujte si, všichni máme schopnost dosáhnout finanční nezávislosti bez ohledu na to, v 
jakém postavení se právě nacházíme, ale cestu k finanční svobodě si vybere pouze několik jedinců. Je 
nabízena všem, ale ne všichni jsou odhodláni jednat, aby dosáhli ve svém životě změn.“ 

Přimět naše děti k aktivitě není příliš složité. Problém je přimět je k vytrvalosti.  
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Finanční svoboda – desková hra 
 

- hra simuluje finanční chování v čase, střídají se v ní různá období, přicházejí různé životní 
události (narození dítěte, úraz – pojistná událost), vyznačují se úspory i dluhy. 

- soubor obsahuje i karty s profilem různých povolání. 

- stejně jako CashFlow zde zastupují peněžní tok atrapy bankovek. Zajímavé je, že i u 
napodobenin působí na hráče hřejivý pocit, že mají částku v ruce, popř. ji musí odevzdat. 

Velkým problémem obou těchto her je fakt, že jsou zaměřené na pasivní příjmy. Zejména 
finanční svoboda je postavená tak, že cestou k prosperitě je investice do akciových fondů.  

Typickým příkladem pasivního příjmu jsou ale i sociální dávky. Z tohoto hlediska tedy již 
naše děti s velkou nadsázkou finančně gramotné jsou.  

Pozn.: Paradoxní plýtvání s prostředky sociálních dávek je způsobené zejména dvěma faktory.  

Mnoho lidí se domnívá, že v nouzi je třeba spíše prostředky šetřit a utrácet je jen velmi opatrně. 
Prvním faktorem plýtvání je fakt, že pokud si někdo peníze nezaslouží prací nemůže si jich ani 
vážit. Tento jev se projevuje i u pracující populace, kdy s penězi, které si nevydělali (výhry, 
dědictví, ...) nakládají ledabyleji, než s příjmy z povolání.  
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Ukázky pracovních listů  vytvořených pro a používaných v lekcích FG 
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Využití PC 

Ukázka lekce - Hra bludiště 
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Ukázka lekce - Slevy 

Děti porovnávají nabídky obchodů, vypočítávají 
výslednou částku různě zadaných slev, rozhodují 
se pro výhodnější nabídku.  

Každé oblečení u kterého se správně rozhodnou se 
jim na konci hry zobrazí.  

Hra je uvedena situací, kdy si mají koupit 
samostatně bez pomoci oblečení na rande. Kdo 
slevy neovládá, jde na schůzku trapně bez některé 
z oděvních součástek  

(tričko, kalhoty, pásek, šátek, boty) 
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Ošidí tě v obchodě?

Děti v aktivitě zápasí s pokladnou a určují 
kolik jim má prodavač vrátit. Pokud udělají 
během hry chybu, hra pro ně začíná od 
začátku s jinými čísly.  
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Namísto závěru ukázka prezentace z workshopu 

každý�měsíc�ale

přijde�hrozný�vítr
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Zdůrazňuje nutnost vytvoření podmínek pro výdělečnou činnost – základní předpoklad pro 
aplikaci finanční gramotnosti.  
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