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Charakteristika 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.
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9. ročník

Peníze a majetek
Očekávané výstupy

Žák:
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, co je inflace a jaký je její vliv na reálnou hodnotu peněz•

Učivo
Peníze a majetek
- hotovostní a bezhotovostní peníze, funkce peněz
- majetek, druhy majetku
- rozpočet domácnosti
 

Hospodaření domácnosti
Očekávané výstupy

Žák:
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•
na příkladech objasní rizika půjčování peněz•
vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet•
na příkladu vysvětlí, jak nabídka a poptávka ovlivňuje cenu•
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH•
popíše postup při reklamaci výrobku nebo služby•
na příkladu objasní, jak se bránit v případě porušení práv
spotřebitele

•

Učivo
Hospodaření domácnosti
- pojištění
- banky a jejich fungování, Česká národní banka
- úroky
- hotovostní a bezhotovostní placení, debetní a kreditní karty
- služby

Finanční produkty
Očekávané výstupy

Žák:
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

•

Učivo
Finanční produkty
- spoření
- úvěry a půjčky
- cenné papíry


