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Finanční gramotnost
ČASOVÉ, ORGANIZAČNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU

Předmět FINANČNÍ GRAMOTNOST je vyučován v devátém ročníku s časovou dotací jedna
hodina týdně.
Vzdělávací obor 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 služeb a produktů. Finančně gramotný
občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen zodpovědně spravovat
osobní/rodinný rozpočet včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na
měnící se životní situace.
Finanční gramotnost se prolíná v mnoha oblastech s Výchovou k občanství a úzce
spolupracuje s předmětem Matematika.
Kompetence k učení:
učitel:
 učí přesně a stručně se vyjadřovat užíváním jazyka finanční gramotnosti včetně symboliky,
prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh, rozvíjí abstraktní, kombinatorické a logické
myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci
 srozumitelně jim vysvětluje, co se mají naučit
 vede žáky k ověřování výsledků
Kompetence k řešení problémů
učitel:
 učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k sebekontrole, k
systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti
 učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného
postupu, vyhodnocování správností výsledků
 zajímá se o náměty, názory, zkušenosti jiných lidí
 vede žáky k plánování úkolů a postupů
 zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci
 umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou
Kompetence komunikativní
učitel:
 učí žáky přesnému a stručnému vyjadřování užíváním jazyka finanční matematiky včetně
symboliky
 zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
 vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
 vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu
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9. ROČNÍK - dotace 0+ 1, VOLITELNÝ (volitelné předměty)
Peníze
výstupy























rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, uvede jejich příklady učí se
zhodnotit svou finanční situaci,
dodržovat zásady hospodárnosti
s pomocí sestaví jednoduchý rozpočet
své domácnosti, zhodnotí příjmy a
výdaje (jejich nutnost, pravidelnost)
popíše a objasní vlastní způsoby
zacházení s penězi a se svým i
svěřeným majetkem
porovná svá přání a potřeby se svými
finančními možnostmi
uvede příklady příjmů a výdajů
domácnosti
vysvětlí rozdíl mezi pravidelnými a
jednorázovými příjmy a výdaji
rozliší zbytné a nezbytné výdaje v
konkrétní situaci na příkladech
vysvětlí rozdíl mezi vyrovnaným,
schodkovým a přebytkovým
rozpočtem
navrhne, jak řešit situaci, kdy jsou
příjmy větší než výdaje a v opačné
situaci
vysvětlí podstatu internetového
bankovnictví
založí fiktivní internetové
bankovnictví
dbá na bezpečnost práce s osobními
údaji, hesly
vyvaruje se podvodným manipulacím
ze strany ,,bankovního pirátství,,
vyplní poštovní poukázku
vyplní svolení k inkasu
použije aktuální kurzovní lístek
k výpočtu směny peněz
vysvětlí rozdíl mezi poptávkou a
nabídkou a uvede na příkladech
uvede, na čem závisí cena výrobku
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako
součet nákladů, zisku a DPH
vysvětlí rozdíl mezi vyprodáno a
výprodej a uvede na příkladech
vysvětlí, co je inflace a jaký je její vliv

učivo
1. Co jsou peníze?
Funkce peněz.
2. Hotovostní peníze.
3. Bezhotovostní peníze.
4. Hotovostní placení.
5. Bezhotovostní placení.
Úhradová forma placení.
Inkasní forma placení.
Nástroje bezhotovostního placení.
6. Měna.
Valuty, devizy, kurzovní lístek, nákup, prodej.
7. Cena.
Trh.
Poptávka, nabídka.
Tvorba a způsoby stanovení ceny.
8. Inflace.
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na reálnou hodnotu peněz a její
důsledky
Hospodaření domácnosti
výstupy













učivo

rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, uvede jejich příklady učí se
zhodnotit svou finanční situaci,
dodržovat zásady hospodárnosti
s pomocí sestaví jednoduchý rozpočet
své domácnosti, zhodnotí příjmy a
výdaje (jejich nutnost, pravidelnost)
hledá možnosti, jak řešit deficit na
straně příjmů a výdajů
popíše a objasní vlastní způsoby
zacházení s penězi a se svým i
svěřeným majetkem
porovná svá přání a potřeby se svými
finančními možnostmi
uvede příklady příjmů a výdajů
domácnosti
vysvětlí rozdíl mezi pravidelnými a
jednorázovými příjmy a výdaji
rozliší zbytné a nezbytné výdaje v
konkrétní situaci na příkladech
vysvětlí rozdíl mezi vyrovnaným,
schodkovým a přebytkovým
rozpočtem
navrhne, jak řešit situaci, kdy jsou
příjmy větší než výdaje a v opačné
situaci
popíše postup při reklamaci výrobku
nebo služby na příkladu objasní, jak se
bránit v případě porušení práv
spotřebitele

1. Rozpočet.
Rozpočet domácnosti – příjmy a výdaje.
Sestavení rodinného rozpočtu.
2. Typy rozpočtů.
Rozpočet vyrovnaný, přebytkový, schodkový.
3. Rozvaha domácnosti.
Majetek, závazky.
Sestavení rozvahy.
4. Domácí finance.
5. Práva spotřebitelů.
Reklamace potravin. Dohled nad ochranou
spotřebitele.
Nekalé obchodní praktiky.

Finanční produkty
výstupy





utřídí a porovná služby, které banky
nabízejí občanům, a vysvětlí, jakou
funkci tím plní
na příkladech vysvětlí výhody a
nevýhody hotovostního a
bezhotovostního placení
vysvětlí, co je to úrok (placený i
přijatý)
uvede nejčastější formy pojištění,
posoudí jejich využití a potřebu

učivo
1. Finanční trh.
2. Toky peněz ve finančních produktech.
Výnos produktů k ukládání peněz.
Náklady u produktů k půjčování peněz.
3. Finanční produkty.
Spořicí účet.
Termínovaný vklad.
Vkladní knížky.
Stavební spoření.
Penzijní připojištění.
Akcie.
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na příkladech objasní rizika půjčování
peněz
vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet
na příkladech objasní možnosti úspor,
investic či spotřeby při nakládání s
volnými finančními prostředky
uvede možnosti půjčení chybějících
finančních prostředků, porovná
nabídku finančních produktů pro
půjčení chybějících finančních
prostředků
vysvětlí, co jsou akcie a podílové listy
a jejich funkci
vysvětlí, na jakém principu fungují
dluhopisy
uvede, na jakém principu pracuje
platební a kreditní karta
popíše části platební karty a uvede
ochranné znaky
uvede, jak chránit osobní údaje a PIN
porovná nabídku finančních produktů
vysvětlí, co je finanční plán
na příkladu sestaví finanční plán
rodiny

Podílové listy
Dluhopisy.
Hypoteční úvěr.
Spotřebitelský úvěr.
Osobní půjčka.
Kreditní karty.
Finanční leasing.
Splátkový prodej.
4. Pojištění.
5. Porovnání nabídky finančních produktů.
6. Finanční plánování.
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