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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

 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)

Pojem

Význam

Peníze

Platidlo, prostředek směny. Hotovostní a bezhotovostní.

Bankovky a
mince

Nominální hodnoty peněz. Každá bankovka je osazena
ochrannými prvky.

Akcie

Cenný papír vydávaný akciovou společností. S akcií jsou
spojena majetková a rozhodovací práva.

Dividenda

Výnos vyplácený akcionáři za držení akcie.

Měna

Peněžní jednotka daného státu.

Nominální
hodnota

Jmenovitá, uvedená na bankovce či cenném papíru.

Emise peněz

Vydávání peněz – u nás Česká národní banka.

Banka

Instituce pro přijímání vkladů a poskytování úvěrů.

Inflace

Vzestup ceny a současný pokles kupní ceny peněz.

Pojem

Význam

Úrok

Peněžitá odměna za půjčení peněz.

Běžný účet

Základní účet pro nepeněžní transakce.

Spořící účet

Výhodnější uložení peněz na delší dobu.

Debetní karta

Karta pro bezhotovostní placení. Neumožňuje kontokorent
(jít do mínusu).

Kreditní karta Karta pro bezhotovostní placení. Umožňuje kontokorent.

Pojem

Význam

Stavební spoření

Dlouhodobé spoření s výhodným úročením od státu.

Penzijní
připojištění a
spoření

Produkty zvýhodňované státem sloužící k ukládání peněz
na velmi dlouhou dobu.

Spotřebitelský
úvěr

Bankovní i nebankovní půjčka k pořízení spotřebních věcí.
Úrok 8 – 16 %.

Hypoteční úvěr

Dlouhodobá bankovní půjčka pro financování nemovitosti.
Úrok 2 – 5 %.

Pojištění

Systém pro tlumení dopadů určitých negativních událostí.

Pojem

Význam

Životní pojištění

Cílem je zajistit osoby blízké v případě smrti. V současné
době umožňuje kombinovat se spořením.

Úrazové
pojištění

Pojištění pro zmírnění nedostatku peněz kvůli následkům
úrazu.

Nebankovní
produkty

Dostupné finanční produkty na hranici lichvy. Výhodou je
dostupnost a to, že půjčka není vázána účelem. Nevýhodou
je pak vyšší úrok.
Např. Cetelem, Homekredit, Provident, atd.

Rodinu Němcových tvoří pan Němec, paní Němcová, jejich syn a matka paní Němcové. Bydlí v bytě
5+kk. Rodina musí nutně koupit pračku. Maminka poprosila, jestli by už ta pračka nemohla být v
kombinaci se sušičkou, aby v zimě mohla v klidu prát bez ohledu na počasí. Jednotlivé položky rozděl
na osobní příjmy a osobní výdaje.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

čistá mzda p. Němce 21 300 Kč
nájemné a inkaso za měsíc 9 000 Kč
starobní důchod babičky 8 400 Kč
doprava a provoz auta na týden 1 500 Kč
jídlo na měsíc 9 000 Kč
přijaté úroky a dividendy 2 000 Kč
Úkoly:
oblečení průměrně na měsíc 3 000 Kč
1. Rozděl příjmy a výdaje rodiny do dvou
sloupečků.
internet a TV za měsíc 750 Kč
2. Vypočítej, kolik činí výdaje rodiny.
příjmy z cenných papírů 8 000 Kč
3. Vypočítej, kolik činí příjmy rodiny.
splátka úvěru měsíční 3 000 Kč
4. Na internetu najdi mamince Němcové
čistá mzda paní Němcové 13 500 Kč
pračku se sušičkou tak, aby si ji mohla
splátka leasingu měsíční 6 000 Kč
dovolit.
stavební spoření jednou měsíčně 3 000 Kč
5. Napiš závěr, zdali jste našli takový předmět
tarify na mobily za měsíc 1 500 Kč
a jestli ne, zjistěte, za jak dlouho by si rodina
takovou věc mohla dovolit.
měsíční jízdenka syna 900 Kč
důchodové pojištění (otec a matka) měsíčně 3 000 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 pod. 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

 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
1000 Kč
500 Kč
200 Kč
100 Kč
50 Kč
20 Kč
10 Kč
5 Kč
2 Kč
1 Kč

Počet

 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
200 Kč
100 Kč
50 Kč
20 Kč
10 Kč
5 Kč
2 Kč
1 Kč

Počet

 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
2 000 Kč
1000 Kč
500 Kč
200 Kč
100 Kč
50 Kč
20 Kč
10 Kč
5 Kč
2 Kč
1 Kč

Počet

 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

 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.

 Ve hře Finanční svoboda se staráte o peníze mladé české rodiny. Vaším

úkolem je v průběhu 30 let splnit cíle, které rodina má (např. rodinný
dům nebo vysněná dovolená) a dostat ji za vodu – dosáhnout finanční
nezávislosti.

 Hra věrně simuluje realitu. Používáte běžné produkty jako stavební

spoření nebo hypotéky a čelíte stejným situacím, jako v životě – zvýšení
daní, ztráta zaměstnání nebo propady na burze. Díky Finanční svobodě
získáte finanční a ekonomickou gramotnost.

 Hra obsahuje také produkty jako doplňkové penzijní spoření, pojištění

invalidity a aktualizované rizikové životní pojištění.

 Na reálností přidává také skutečnost, že hráč může během hry např.

prodělat úraz s trvalými následky, či dokonce zemřít. Je tedy nucen nad
těmito riziky uvažovat a vhodně se zajistit.

 Cena cca 1790 Kč

 Videonávody: https://www.financnisvoboda.cz/videonavody/

1 dítě

Majetek a dluhy

Cíle – po splnění
otočit

Karta rodiny

 Soutěží dvojice ze základních nebo středních škol, každá škola může vyslat max. 6

týmů, tedy 12 studentů. Žáci soutěží bez ohledu na věk.

 Hraje se podle pravidel stolní hry Finanční svoboda. V případě nejasností rozhoduje

moderátor (zástupce pořadatele).

 Hrají se fixní scénáře, každá soutěžní dvojice tedy bude mít stejné podmínky –

stejného „klienta“, stejné události, fixní kurzy podílových fondů.

 U každého stolu sedí 4 dvojice hráčů, které kontroluje bankéř (učitel z cizí školy).

Přítomni jsou také rozhodčí z řad pořadatele, kteří dohlíží na regulérnost soutěže a
řeší dotazy hráčů a bankéřů.

 Dvojice hráčů sehrají celkem 2 soutěžní kola. V každém kole se hodnotí způsob a výše

dosaženého majetku na konci hry. Pořadatel si vyhrazuje právo neprůkazné výsledky
ze soutěže vyřadit.

 Každé dvojici se započítává NEJHORŠÍ dosažený výsledek.
 Cílem není dosáhnout co nejvyššího objemu majetku spekulací, ale správnou strategií

minimalizovat možné ztráty.

 Dvojice s nejlepšími výsledky obdrží ceny od pořadatele.
 https://www.youtube.com/watch?v=SyQMa5kzf70
 http://financnimistrovstvi.cz/

 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
 školský metodický portál

 www.rvp.cz
 http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2939

 internetové portály






www.peníze.cz
www.mesec.cz
www.kfp.cz
www.finance.cz
www.bankovnigramotnost.cz

