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Workshop matematické čtenářské gramotnosti je realizován a financován v rámci projektu 
„PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v 
Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358, v rámci 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora 
EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.



 Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a 
hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně 
zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně 
vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. 

 Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen 
a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, 
včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na 
měnící se životní situace.

 Definice finanční gramotnosti je strukturovaná. Dle RVP finanční 
gramotnost jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje tři 
složky: 
 gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou



 Představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a 
bezhotovostních peněz a manipulací s nimi a dále správu nástrojů k 
tomu určených.

 V rámci peněžní gramotnosti získáváme znalosti o:
 historii peněz https://www.youtube.com/watch?v=o_fLzJv6Q9g

 formách peněz

 domácí a zahraniční měně

 bankách

 bankovních účtech

 platebních kartách

NEZkreslená věda: https://www.youtube.com/watch?v=ukhM4c-WXoM

ČNB: https://www.youtube.com/watch?v=HrQTBqxbNZ0

https://www.youtube.com/watch?v=o_fLzJv6Q9g
https://www.youtube.com/watch?v=ukhM4c-WXoM
https://www.youtube.com/watch?v=HrQTBqxbNZ0


 Je zaměřená na kompetence nezbytné pro porozumění cenovým 
mechanismům a inflaci, tzn. porozumět „ceně peněz“ v čase a 
ceně finančních nástrojů a služeb v praktické podobě.

 V rámci cenové gramotnosti získáváme znalosti o:
 trhu

 nabídce a poptávce

 ceně

 inflaci



 Je zaměřená na kompetence nezbytné jak pro správu osobního či 
rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat 
finanční cíle), ale i zahrnuje schopnost zvládat různé životní 
situace z finančního hlediska. 

 Rozpočtová gramotnost zahrnuje nejen popsané obecné složky, 
ale také dvě složky specializované: 
 správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) 

 správu finančních závazků (např. úvěrů nebo leasingu)

 To předpokládá v obou případech schopnost zvládat jednotlivé 
produkty či služby, porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem 
na konkrétní životní situaci.



 Pro budování finanční gramotnosti je třeba, aby žáci dospěli 
nejprve do fáze rozvinuté čtenářské a matematické 
gramotnosti!

 V centru finanční gramotnosti je vždy jedinec nebo celá rodina. 

 Vzhledem k citlivosti tématu je nutné promýšlet, kdy je možné 
řešit autentické situace a kdy je vhodné využívat modelové 
situace. Při užívání je třeba myslet na to, zda některý s žáků 
nepochází z rodiny, která se potýká např. s výraznými finančním 
problémy.



Princip obecnosti - nepropagovat konkrétní 
produkty a služby. 

Princip odbornosti - používání a vysvětlování 
odborných pojmů.

Princip zacílení - přizpůsobení věku, 
vědomostem, dovednostem a schopnostem žáků.



 Jako součást vyučovacích předmětů, které přímo vycházejí ze vzdělávacích 
oborů a oblastí rámcových vzdělávacích programů, např.:
 Člověk a jeho svět 

 Výchova k občanství 

 Matematika a její aplikace 

 Informační a komunikační technologie 

 Společenskovědní vzdělávání 

 Ekonomické vzdělávání 

 Člověk a svět práce

 Jako součást integrovaných vyučovacích předmětů, např.
 do vyučovacího předmětu Člověk a svět práce mohou být integrována určitá témata ze 

vzdělávacích oborů Výchova k občanství, Matematika a její aplikace a Informační a 
komunikační technologie

 Jako součást nově vytvořených povinných vyučovacích předmětů, 
např.:
 Finanční gramotnost 

 Svět financí 

 Rozumíme penězům 

 Člověk a peníze



 finančně gramotný učitel
 jasné vymezení finanční gramotnosti v ŠVP
 systematičnost finančního vzdělávání 
 propojení se čtenářskou a matematickou gramotností 
 rozvoj kritického myšlení 
 integrace vzdělávacího obsahu 
 práce s autentickými materiály (letáky, inzeráty, smlouvy, tabulky, 

grafy)
 začleňování výuky do širších souvislostí 
 zaměření se na osvojování strategií pro život 
 porovnávání nabídek finančních produktů a služeb 
 objasnění principů, cílů a metod finančního vzdělávání rodičovské 

veřejnosti 
 bezpečné prostředí pro rodiče i žáky
 řešení úloh z běžného života a problémových úloh 
 využívání informačních a komunikačních technologií 
 uplatňování inscenačních metod (simulace a hraní rolí)





 Výchovně vzdělávací cíl: Žák dovede vyhledat ochranné prvky na 
bankovkách.

 Časová náročnost: 45 minut

 Pomůcky: vlastní vyrobené bankovky, které budou obsahovat „ochranné 
prvky“ (může to být například nějaká nálepka, či podpis), na některých 
bankovkách bude ochranný prvek chybět.

 Popis aktivity: Každé dítě dostane 10 příkladů z matematiky. Jakmile 
vyřeší jeden příklad, dojde za učitelem. Pokud je příklad správně, má dítě 
možnost vzít si jednu bankovku z balíčku na stole učitele. Ne všechny 
bankovky jsou však pravé. Úkolem žáka je najít pravou bankovku a tu si vzít. 
Na konci hodiny si bude moct vyměnit bankovky za nějakou vhodnou 
odměnu (např. plusy, či body do soutěže, či za jedničky). Vymění si však 
pouze ty bankovky, které budou pravé. 

 Hodnocení: Společně si s vyučujícím povídají, zda mohou být falešné 
bankovky v obchodě. Jak se pozná, že je bankovka pravá. Jak se říká tomu, 
když je bankovka falešná (padělek). Za domácí úkol mají žáci zjistit, jaké 
ochranné prvky jsou na českých bankovkách.



 Výchovně vzdělávací cíl: Žák sestaví správný počet mincí podle zadání.

 Časová náročnost: 45 minut

 Pomůcky: papírové mince, které jsou přílohou učebnic pro 1. stupeň ZŠ, 
pracovní list 

 Popis aktivity: Žáci si nejprve nachystají papírové mince na lavici. Každý žák má 
svoji sadu papírových mincí. Učitel žákům dává jednoduché úkoly:
 V obchodě máš zaplatit 5 Kč. Jaké mince můžeš k zaplacení nákupu použít? Žáky nejprve 

napadne použít pětikorunu. Učitel se jich může zeptat, zda jde sestavit hodnotu 5 Kč ještě z 
jiných mincí. 

 Kolik dvoukorun potřebuješ, abys z nich zaplatil nákup o hodnotě 10 Kč? Kolik potřebuješ 
pětikorun? Kolik korun?

 Z jakých mincí můžeš sestavit 20 Kč? Uveď dvě možnosti. Společně pak zapisujeme různá 
řešení na tabuli.

 Zkus z deseti mincí vytvořit 100 Kč. Učitel zapisuje různé nápady dětí a společně 
kontroluje správnost. 

 Jaké největší mince můžeme použít k zaplacení 100 Kč? Kolik těchto mincí bude? Z jakého 
nejvyššího počtu mincí bychom mohli sestavit sto korun, neboli z jakých nejmenších mincí 
můžeme zaplatit 100 Kč?

 Žáci vyřeší tuto do pracovního listu. Jejich úkolem je sestavit hodnotu 50 Kč. Mohou si 
však vybrat pouze jeden druh mince a z něj hodnotu 50 Kč sestavit. Na řádek si zapíší, jaký 
druh mince použili a počet mincí, které k sestavení hodnoty 50 Kč potřebovali. 
(1 x 50 Kč, 5 x 10 Kč, 10 x 5 Kč, 25 x 2 Kč, 50 x 1 Kč). Společně řešíme, jestli by šla hodnota 
50 Kč vytvořit i z dvacetikorun.



 Tvým úkolem je vytvořit částku 50 Kč. Vyber si jeden druh mince 
a zapiš kolik těchto mincí potřebuješ k sestavení hodnoty 50 Kč:

druh mince
počet mincí 
k sestavení částky 
50 Kč



 Výchovně vzdělávací cíl: Žák odhadne a zkontroluje cenu nákupu a 
vrácené peníze.

 Časová náročnost: 25 minut

 Pomůcky: papírové mince a bankovky, které jsou přílohou učebnic pro 1. 
stupeň ZŠ, jakékoli věci, které mají žáci u sebe, papírky (nálepky) na cenovky, 
papír na psaní

 Popis aktivity: Tato aktivita je pojata jako hra na obchod. Žáci si vyrobí 
cenovky k věcem, které mají u sebe (např. sešit 10 Kč; auto 56 Kč atd.). Tuto 
aktivitu hrají žáci po dvojicích v lavicích. Jeden z dvojice bude hrát roli 
prodavače, druhý nakupujícího. Prodavač si nachystá zboží i mince. Kupující 
si přichystá určitou částku peněz, s kterou půjde „na nákup“. Vybírá si zboží 
(věci), které chce nakoupit. Prodavač věci zapisuje na papírek a jednotlivé 
ceny věcí sečte. Kupující zaplatí větším obnosem a odhadne, jakou částku mu 
prodavač vrátí. Vrácenou částku si zkontroluje výpočtem. 

 Dvojice si své role prohazují. Učitel obchází žáky a kontroluje, zda postupují 
správně. 

 Hodnocení: Na konci hodiny se učitel žáků zeptá, zda pro ně byla složitější 
role prodavače, jehož úkolem bylo sečíst jednotlivé ceny věcí, nebo role 
nakupujícího, který odhadoval vrácenou cenu a ověřoval její správnost 
výpočtem.

 Varianty: Učitel může chodit mezi dvojicemi a dávat konkrétní úkoly.



 Výchovně vzdělávací cíl: Žák vyřeší problém, jak si ušetřit z kapesného na 
nějakou věc, kterou by chtěl. Ví, kolik si musí každý měsíc z kapesného odložit, 
aby si na danou věc naspořil.

 Časová náročnost: 45 minut  

 Pomůcky: úlohy na samostatných papírcích, nakopírované pětkrát (žáci se 
rozdělí na pět skupin, každý žák bude mít jednu úlohu, podle toho je třeba vybrat 
počet úloh), úlohy v rozích označit barevným puntíkem. 

 Popis aktivity: Každá úloha je vytisknuta pětkrát a označena barvou (červená, 
modrá, zelená, žlutá, hnědá). Úlohy jsou rozmístěny po třídě. Žáci po vysvětlení 
jdou po třídě a vezmou si jednu úlohu. V tichosti budou hledat kamarády, kteří 
mají stejnou barvu. Společně si najdou místo, kde budou pracovat. Jejich úkolem 
je vyřešit všechny úlohy. Každý řeší svoji úlohu, může se radit s ostatními členy 
skupiny. Společně zapisují úlohy do sešitů a vysvětlují si je. Každá skupina 
prezentuje jednu úlohu, ostatní kontrolují, zda ji vypočítali stejně. Žáci zjišťují, 
jaké používali postupy při obdobných úlohách. Na závěr hodiny zadáme jednu 
úlohu. Každý žák se jí snaží samostatně vypočítat. Výsledek zapíše na papír. Na 
pokyn zvednou papír s výsledkem. Je to zpětná vazba, kolik žáků chápe postup a 
řešení úloh.

 Hodnocení: Závěrečná úloha je zpětnou vazbou a hodnocením cíle hodiny. 
Učitel dává žákům jednoduché pokyny: Zvednou ruku žáci, kteří mají správný 
výsledek. Zvednou ruku žáci, kteří výsledek správně nemají, ale chápou postup 
řešení. Zvedne ruku ten, komu se ve skupině dobře pracovalo.



 Každý měsíc dostaneš 200 Kč. Měsíčně utratíš 50 Kč za časopis a 60 Kč za 
Kinder vajíčka. Od ledna si začneš odkládat zbytek peněz stranou. Kolik 
korun si takto můžeš ušetřit na dárky na Vánoce?

 Rodiče ti dávají měsíčně kapesné ve výši 300 Kč. Od babičky dostáváš jednou 
za dva měsíce 50 Kč. Máš dva sourozence, mamku a taťku a jednu babičku. 
Každému chceš dát na narozeniny dárek v hodnotě 200 Kč. Kolik korun ti 
zbude za rok, pokud za nic jiného peníze neutratíš? Co by sis za ně koupil?

 Jak velké bys měl dostávat měsíčně kapesné, aby sis z něj mohl každý měsíc 
koupit časopis za 60 Kč, karty za 45 Kč a odložil si 100 Kč na dárky pro 
kamarády a rodinu? Uveď nejnižší možnou částku ve stokorunách. 

 Dostáváš měsíčně kapesné 150 Kč. Můžeš si za rok koupit počítačové hry za 
2000 Kč?

 Máš našetřeno 1000 korun. Každý měsíc dostáváš 250 Kč, z nich měsíčně 
utratíš 125 Kč. Jak dlouho sis na 1000 Kč šetřil?

 Před Vánoci máš našetřeno 1250 Kč. Máš koupit dárky pro 2 sourozence, 
rodiče, 3 kamarády a dědečka a babičku. Jak peníze rozdělíš, abys každému 
mohl koupit dárek?

 Dostal jsi kapesné na měsíc 200 Kč. Koupil sis hračku za 27 Kč a každý den 
svačinu za 4 Kč. Kolik ti z kapesného zbylo? (Měsíc měl 30 dní.)



 Výchovně vzdělávací cíl: Žák 
správně spočítá, které zboží je levnější.

 Časová náročnost: 15 minut

 Pomůcky: na tabuli přichystané 
úlohy.

 Popis aktivity: Učitel žáky rozdělí do 
pěti skupin. Každá skupina dostane 
obrázek jahod s jejich cenovkou. 
Úkolem skupiny je zjistit u každého 
obrázku cenu jahod za 2 kg. Seřadit 
obrázky jahod od nejlevnějších po 
nejdražší.

 S žáky diskutujeme, jaká cena by 
působila na zákazníka nejlépe. Učitel si 
může s dětmi povídat, zda se s různým 
uváděním cen v závislosti na množství 
zboží již setkaly. Učitel může žákům 
zadat domácí úkol. V obchodě sledovat 
cenovky zboží a dívat se na uváděnou 
hmotnost zboží.

Jahody 1 kg = 75 Kč Jahody 10 dkg = 10 Kč

Jahody 250 g = 20 Kč Jahody 400 g = 50 Kč

Jahody 0,5 kg = 30 Kč Jahody 10 g = 2 Kč





 Děti se pro ně zábavnou formou učí nejen povinné učivo - základní 
matematické operace, tvary a čísla, řeší slovní úlohy, ale v rámci této 
výuky zároveň získávají povědomí o financích, protože počítají 
pomocí dětských mincí.

 Hra může někdy při výuce nahradit pracovní sešity.

 Využití v jiných předmětech:
 český jazyk – výuka abecedy, sestavování rozhovoru, řešení různých 

situací, sloh, rody podst. jmen, skloňování atd.
 prvouka a přírodověda – živá a neživá příroda, profese, zdravá výživa
 cizí jazyk – slovíčka, jednoduché rozhovory
 výtvarná nebo pracovní výchova – tvoření dalších kartiček malováním, 

nalepováním, návrhy vlastních peněz

 Dvě varianty hry:
 pro 1. – 2. třídu
 pro 3. – 5. třídu

 www.hranaobchod.cz

 Cena cca 260 Kč.

http://www.hranaobchod.cz/


 Hra obsahuje
 papírové peníze – laminované 

mince a bankovky s 
originálním designem  

 hrací karty  s  vyobrazením 
potravin a spotřebního zboží s 
uvedenou hodnotou.

 karty s úkoly pro samostatnou 
práci dětí

 početní bloček, který děti učí 
správně zapisovat v desítkové 
soustavě pod sebe a zároveň 
může sloužit pro krátké 
známkované desetiminutovky

 tabulky vzdálenosti měst pro 
tvoření slovních úloh 



 Úkol 1: ROZMĚŇOVÁNÍ BANKOVEK

a) Našim úkolem je rozměnit bankovku v hodnotě 2 000 Kč na 
menší bankovky tak, abychom využili všechny bankovky, které 
máme k dispozici. Pokus se najít více způsobů rozměnění.

Druh bankovky Počet

1000 Kč

500 Kč

200 Kč

100 Kč

50 Kč

20 Kč

10 Kč

5 Kč

2 Kč

1 Kč



 Úkol 1: ROZMĚŇOVÁNÍ BANKOVEK

b) Nyní máme za úkol rozměnit bankovku o hodnotě 1 000 Kč na 
menší bankovky, abychom zase využili všechny možné 
bankovky. Pozor, v pokladně nám chybí bankovka 500 Kč.

Druh bankovky Počet

200 Kč

100 Kč

50 Kč

20 Kč

10 Kč

5 Kč

2 Kč

1 Kč



 Úkol 2: INVENTURA POKLADNY

a) Na kartičkách vidíme první nákup, našim úkolem je jej sečíst a 
zjistit jaká byla celková hodnota nákupu.



 Úkol 2: INVENTURA POKLADNY

b) Paní prodavačka měla za celý den 8 takových nákupů. Kolik 
měla při inventuře pokladny peněz a v jakém složení bankovek?

Druh bankovky počet

2 000 Kč

1000 Kč

500 Kč

200 Kč

100 Kč

50 Kč

20 Kč

10 Kč

5 Kč

2 Kč

1 Kč



 Úkol 2: INVENTURA POKLADNY

c) Nyní si ve dvojicích zkuste celou inventuru zopakovat. 
Z balíčku kartiček s potravinami si každý vybere 6 kartiček 
svého nákupu, sečte si celkový nákup a zjistí kolik peněz a 
v jakých bankovkách zůstane v pokladně.



 Naučí děti od 4 let, jak hospodařit s penězi, správnému rozhodování, 
sociálním dovednostem, ale i například řazení potravin do druhů 
(např. ovoce, zelenina, mléčné výrobky, atd.). 

 Hráči se po cestě do Kvído obchodu musí umět správně rozhodovat, s 
trochou štěstí získají část peněz na svůj nákup a zbytek si mohou 
vydělat vylosovanou domácí prací (úklid, mytí nádobí, apod.), kterou 
musí vykonat. V obchodě nakupují zboží dle svého nákupního 
seznamu a neustále sledují, zda mají dostatek peněz na zaplacení.

 Při nakupování se mohou setkat i s nečekanými výhodami a 
nevýhodami, které ze hry dělají ještě větší zábavu.

 Vyhrává ten, kdo má jako první dostatek peněz na zaplacení na 
pokladně a vrátí se domů s celým nákupem.

 Cena cca 629 Kč.

 https://www.youtube.com/watch?v=S3C9kUKwR_A

https://www.youtube.com/watch?v=S3C9kUKwR_A




 Stolní hra CASHFLOW pro děti je zábavná a interaktivní 
pomůcka, která jednoduše vysvětluje základy finanční 
gramotnosti a navazuje tak na myšlenky úspěšné Cashflow 101. 

 Cílem hry je naučit se řešit finanční problémy, vyhnout se dluhové 
pasti a dosáhnout finanční nezávislosti. 

 Balení dále obsahuje knihu „Bohatý táta“ a vzdělávací CD. Hra je 
vhodná pro děti od 6 let.

 Cena cca 900 Kč.



 Hra obsahuje:
 Herní deska

 6 herních listů

 82 zelených karet Aktiva

 30 červených karet Výdaje

 36 žlutých karet Šance

 46 zelených ikon Cenné papíry

 20 zelených ikon Nemovitosti

 24 zelených ikon Podnikání

 8 červených ikon Dluh

 14 červených ikon Kreditní karta

 4 červené karty Hypotéka

 Plastové figurky

 Hrací kostky

 Kolo štěstí

 Bankovky

 Zelená kolečka (pasivní příjmy), modré trojúhelníky (výplata), červené čtverce (výdaje)



 Příprava – každý hráč dostane:
 $1000 modrý trojúhelník (čistý příjem, 

který hráč získá při průchodu $)

 $700 červených čtverců (celkové 
výdaje zahrnující životní náklady a 
daně, které hráč musí zaplatit při 
průchodu $)

 $3000 v hotovosti

 Cíl hry – získat vyšší pasivní příjem 
(zelená kolečka) než výdaje (červené 
čtverce)



 Hráči hází dvěma kostkami (začíná ten, který při prvním hodu 
hodí vyšší součet).

 Pokud hráč hodí stejná čísla vytáhne si jednu kartu šance –
postupuje podle instrukcí a teprve následně se posune na herním 
poli.

 Při vstupu nebo projití přes pole šance (slunce) si hráč tahá kartu 
šance a postupuje podle instrukcí.

 Při vstupu na zelené pole si hráč vytáhne zelenou kartu aktiv –
může si koupit aktiva a navýšit tak pasivní příjem.

 Při vstupu na červené pole si hráč vytáhne červenou kartu výdajů 
– musí zaplatit nebo navýšit svoje výdaje.

 Při vstupu nebo projití přes $ dostává hráč od bankéře výplatu + 
pasivní příjem, ale zároveň musí zaplatit všechny své výdaje.



 Zažij radost s financemi - https://www.zlatka.in/cs/
 Webová aplikace interaktivně procvičující různé oblasti finanční 

gramotnosti.

 Určeno pro 1. a 2. stupeň ZŠ i SŠ a gymnázia.

 Matemág - https://www.matemag.cz/
 Česká příběhová hra (mobilní aplikace), která hravou a poutavou 

formou procvičuje matematiku.

 Určeno pro 1. – 3. třídu.

 https://www.youtube.com/watch?v=beYrMwi-Bkk
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