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ÚVOD 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

nabízíme Vám metodiku („rukověť učitele“), která Vám poskytne náměty pro přípravu a realizaci vyučovací hodiny 

zaměřené na rozvoj finanční gramotnosti. Takto realizované hodiny, dle našich tříletých zkušeností z ověřování 

uvedených vyučovacích hodin a témat, vedou ke změnám v kvalitách sledovaných kompetencí a funkčních 

gramotností u žáků středních škol, oborů bez maturitních zkoušek, na které byly naše aktivity cíleny. 

Vytvořená metodika vychází z RVP a následně ŠVP, kde se ve všeobecných i odborných předmětech vyskytují 

průřezová témata čtenářské, matematické a finanční gramotnosti a rovněž průřezové téma sociálně občanských 

kompetencí.  

Metodika vznikla v rámci realizace projektu „Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky“.  

Je výjimečná v tom, že poskytuje pomoc učitelům škol, které se zabývají výchovou a vzděláváním žáků  

se speciálními vzdělávacími potřebami. Z vlastní zkušenosti víme, že pro tento typ škol a oborů vzdělání  

je nabídka metodických materiálů a speciálních učebních pomůcek velmi omezená. Učitelé jsou odkázáni  

na vlastní tvorbu učebnic, pracovních sešitů a modifikace učebnic oborů vzdělání běžných středních škol.  

Cílem projektu je zvyšování kompetencí cílových skupin v oblasti všeobecné složky vzdělávání se zaměřením  

na rozvoj čtenářské, matematické, finanční gramotnosti a sociálních a občanských kompetencí žáků středních 

škol bez maturitní zkoušky.  Je ojedinělý také v tom, že problematiku vzdělávání cílové skupiny řeší metodou 

akčního výzkumu a tvorbou metodických materiálů pro učitele.  

Metodu akčního výzkumu jsme zvolili z toho důvodu, že je metodou systematické reflexe pedagogické praxe, 

která nám pomohla pilotně ověřit vhodné formy a metody práce pro žáky se SVP středních škol bez maturitní 

zkoušky. Akční výzkum byl plně v kompetencích pedagogů zapojených do projektu. Učitelé, kteří připravili své 

vyučovací hodiny, je vyzkoušeli v praxi, upravili podle reakce žáků a úspěšnosti dosažení cíle hodiny.  

Další učitelé z jiných škol hodinu ověřovali ve svých hodinách, ve svých školách. Na základě připomínkování 

vznikla konečná podoba každé uvedené vyučovací hodiny.  

Věříme, že metodická příručka bude sloužit ke spokojenosti Vaší i vašich žáků.  

 

METODICKÁ VÝCHODISKA 

Metodika je koncipována tak, že učitelské aktivity jsou směrovány a realizovány prostřednictvím promyšleného 

organizačního uspořádání hodiny a přizpůsobeny potřebám žáků.  

V hodinách jsme si nekladli za cíl věnovat se jen vyučovací hodině, ale respektovali jsme i ostatní kategorie  

a zejména pojmy, které pomáhají splnit a přiblížit se k cíli hodiny i dlouhodobým výchovně-vzdělávacím cílům.  

Základním předpokladem úspěchu je respektování osobnosti žáků se SVP, pro které jsou vyučovací hodiny 

tvořeny. 

Respektujeme, že ovlivňování žáků všech věkových skupin probíhá ve specifických formách výchovy a vzdělání. 

Jde o organizační uspořádání výchovně vzdělávacího procesu z hlediska času, místa, počtu žáků. 

Jako základní příklad uvedeme organizační formu vyučování, kterou je již zmíněná vyučovací hodina. 

Vyučovací hodinu vnímáme jako etapovitý proces, kde v základním pohledu respektujeme její etapy: 

Motivační část – záměr hodiny, co nového se mají žáci dozvědět, k čemu obsah hodiny poslouží apod. 

Diagnostická část – zopakování učiva, návaznost na učivo nové, hodnocení, zkoušení apod. 

Expoziční část – jde o výklad nového učiva v návaznosti na obsah dřívějších vyučovacích hodin, apod. 

Fixační část – jde o procvičování a utvrzování nového učiva vedoucí k zapamatování, apod. 

Závěrečně diagnostická část – by měla být zjištěním, co jsme naučili (nenaučili), čemu žáci neporozuměli,  

a rovněž je zhodnocením aktivity, ale i zadáním domácího úkolu. 
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Od těchto pěti základních částí vyučovací hodiny lze dle potřeby a záměru hovořit o dalších typech vyučovacích 

hodin: typ vyučovací hodiny expoziční, procvičovací, opakovací, kontrolní, aplikační, písemná práce, laboratorní 

cvičení, vycházky a exkurze apod. 

Průběh vyučovací hodiny by měl být v závěrečné diagnostické části popsán a zhodnocen pro další možnosti 

využití učitelem a to z následujícího pohledu: celkové zhodnocení z hlediska cílů, zamyšlení se nad prostředky  

a cestami jak cíle dosáhnout, aktivizování žáků, což je nejobtížnější, za využití individuálního a diferencovaného 

přístupu žáků. Nelze opomenout ani výchovné možnosti daného učiva, časový projekt vyučovací hodiny,  

tedy kolik času je potřeba na jednotlivé fáze – etapy vyučovací hodiny.  

Je na místě připomenout vhodnou práci s pracovními sešity pro žáky. Rovněž akcentujeme vhodné zdůraznění 

metod, které učitelé používají. Jde například o metody motivační, metody slovní, metody instruktážní apod.  

V praxi se osvědčilo hledání a dělení metod podle tak zvaného didaktického kritéria, na jehož základě metody 

následně dělíme: 

metody slovní (metody monologické, dialogické, metody písemných prací, metody práce s knihou) 

metody názorně demonstrační (pozorování předmětů a jevů, převádění modelů, pokusů a činností, 

demonstrace obrazů statických, projekce statická a dynamická) 

metody praktické (nácvik pohybových a pracovních dovedností, žákovské laboratorní práce, pracovní činnosti  

v dílnách, na pozemcích apod., grafické a výtvarné činnosti) 

Zvláštní postavení mají metody výchovné, které souvisejí se sociální pedagogikou a pomáhají při vytváření 

postojů a vedou k hodnotové orientaci. Kritériem pro členění výchovných metod jsou obvykle stránky osobnosti. 

metody instruktivní (metoda požadavku, metoda vysvětlování) 

metody citového působení (metoda vyvolávání a tlumení citů, metoda příkladu, metoda přesvědčovací) 

metody řízení činností dětí a mládeže (metoda režimu, metoda cvičení, metoda získávání, metoda vytváření 

výchovných situací, metoda pověřování jednotlivců a skupin úkoly, metoda hodnocení a kontroly) 

Uvedené poznámky mají obecnou platnost a lze jich využít v rámci funkčních gramotností. Rovněž skýtají 

dostatek možností pro kreativní činnost subjektivních činitelů vstupujících do vedení výchovně vzdělávacího 

procesu.  

Jednotlivé vyučovací hodiny jsou koncipovány tak, abychom mohli sledovat a hodnotit u žáků úroveň 

kompetencí finanční gramotnosti ve třech oblastech: 

1. Peněžní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních 

peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje 

apod.) 

2. Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům  

a inflaci. 

3. Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu 

(např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů)  

a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska.  
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JAK PRACOVAT S METODIKOU 

Danou metodiku je nutno chápat jako praktickou příručku učitele pro přípravu na vyučovací hodinu. Finanční 

gramotnost je jako jedna z funkčních gramotností nedílnou součástí RVP, následně ŠVP škol. Nabízená témata 

se budou objevovat jako vyučovací hodina, budou průřezovým tématem anebo součástí mezipředmětových 

vztahů. Učitelé si mohou zvolit, v jakém ročníku budou dané téma probírat. Záleží na ŠVP každé střední školy. 

 

Každá metodika je jako komplex  

• přípravy na vyučovací hodinu, 

• pracovního sešitu pro žáky,  

• může být doplněna „prezentací“ vyučovací hodiny. 

 

Příprava na hodinu - obsahuje  cíle vyučovací hodiny, motivaci, odborný obsah, metody a prostředky, učební 

pomůcky, možnou reflexi. Součástí přípravy jsou i úkoly k řešení, popřípadě správná řešení pro žáky a především 

metodický návod, jak vést vyučovací hodinu pro žáky se SVP.  

Učitel pracuje i s realizací úkolů, které jsou obsahem „Pracovního sešitu“. 

Označení vyučovací hodiny (číslem) má návaznost na „číslo“ úkolu v pracovním sešitě i číslo prezentace  

v MS PowerPoint, popřípadě programu pro interaktivní tabule „ActivInspire“.  

 

Pracovní sešit je vytvořen pro potřeby žáků. Žák dostane k dispozici úkoly k řešení. 

 

Prezentace v MS PowerPoint 

Jedná se o praktický doplněk a ukázku prezentování vyučovací hodiny, včetně objasnění klíčových slov  

a procvičovacích úkolů. Na prezentaci je odkaz v přípravě na hodinu. 

 

 

Údaje uvedené v této metodice, pracovním sešitě, popřípadě v přílohách a prezentacích jsou v souladu  

s legislativou (daňovými zákony, pokyny, sděleními a vyhláškami) České republiky platnou  

ke dni 30. 9. 2019. 



1 Peníze a formy placení 
Dílčí oblast gramotnosti: Peněžní gramotnost 
Obor vzdělání: Prodavačské práce, 1. ročník 
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1 PENÍZE A FORMY PLACENÍ 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 pochopí význam pojmu peníze a formy placení v běžném obchodním styku;  

 znalosti upotřebí v odborné přípravě na povolání. 

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 se naučí hospodařit se svěřenými prostředky;  

 pozná hodnotu peněz a uvědomí si nutnost nakládat s nimi zodpovědně. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Hotovostní peníze (mince, bankovky), bezhotovostní platba (platební karty, platba převodem). 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 individuální, samostatná práce; 

 skupinová; 

 práce ve dvojicích. 

Vyučovací metody: 

 demonstrační, metoda písemných prací; 

 metoda práce s textem, situační hra.  

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

V rámci mezipředmětových vztahů – zbožíznalství, obchodní provoz, matematika, občanská výchova. Vše se 

prolíná v praktickém životě. Ve všeobecných předmětech – OV, IT, M. 

Pomůcky 

PC, zpracovaná prezentace učiva, dataprojektor, pracovní sešity pro žáka a učitele, psací potřeby, kalkulačky, 

vytištěné obrázky peněz v oběhu, kontrolní pokladna, bankovky a mince. 

  



1 Peníze a formy placení 
Dílčí oblast gramotnosti: Peněžní gramotnost 
Obor vzdělání: Prodavačské práce, 1. ročník 

 

 

9 
 

1.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Učitel zahájí diskusi o formách placení, o penězích a žáci diskutují o svých zkušenostech při platbě za nákupy. 

Učitel zapisuje na tabuli jednotlivá sdělení žáků o výhodách a nevýhodách jednotlivých forem platebního styku. 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Na základě motivační diskuze žáci vytvoří tabulku týkající se výhod a nevýhod základních forem platebního styku 
(viz pracovní sešit – ÚKOL Č. 1). 

 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Viz prezentace, pracovní sešit. 

Žákům jsou vysvětlovány významy jednotlivých klíčových slov: peníze, ochrana bankovek, měna, formy placení, 

novinky forem placení. 

FIXACE – procvičování učiva 

Viz pracovní sešit 

Žáci plní úkoly v pracovních sešitech. První čtyři úkoly jsou nejjednodušší a povinné pro všechny žáky. Další 

úkoly navazují a stupňuje se jejich obtížnost, možná je zvládnou jen zdatnější žáci. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Situační hry viz prezentace. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Žáci si vyhodnotí navzájem správnost svých řešení a pokusí se sdělit, jaký je přínos získaných poznatků pro jejich 

život a každodenní situace při nákupech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Peníze a formy placení 
Dílčí oblast gramotnosti: Peněžní gramotnost 
Obor vzdělání: Prodavačské práce, 1. ročník 
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1.2 PŘÍLOHY 

 

 

 

 

\  
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Zdroj: vlastní 
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Zdroj: https://www.plzen.cz/nemocnice-navysuji-mzdy-ve-smennem-provozu/ 

 

 
 

Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Bankovka_p%C4%9Bt_tis%C3%ADc_korun_%C4%8Desk%C3%BDch#/media/File:5_000_cz
k_note_1999.jpg 
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1.3 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 
Hotovostní platební styk 

VÝHODY NEVÝHODY 

okamžitá kontrola výše financí nutnost mít hotovost  

je vyloučena nefunkčnost systému nebezpečí krádeže 

akceptace u všech transakcí nebezpečí ztráty 

 příjemce nemusí být schopen vydání zůstatku 

 

Bezhotovostní platební styk 

VÝHODY NEVÝHODY 

v případě ztráty karty možná okamžitá blokace ne každý prodejce přijímá platební karty 

není nutno mít u sebe hotovost nezaúčtovaná transakce (neodečtena částka z účtu) 

jednodušší pro platby v zahraničí může nastat nefunkčnost systémů 

možnost platby přes internet zapomenutí PINu 

 

ÚKOL Č. 2 
a) 3  1 000 Kč + 1  500 Kč 

b) 35  100 Kč 

ÚKOL Č. 3 
vodoznak, okénkový proužek s mikrotextem, barevná vlákna, soutisková značka, skrytý obrazec, proměnlivá 
barva, iridiscentní pruh, mikrotext 

ÚKOL Č. 4 
a) kreditní 
b) debetní 

ÚKOL Č. 5 
Česká národní banka – ČNB 

ÚKOL Č. 6 
Počet ks Hodnota Kč Částka 

- 5 000 0 

3 2 000 6 000 

5 1 000 5 000 

7 500 3 500 

4 200 800 

9 100 900 

1 50 50 

8 20 160 

1 10 10 

6 5 30 

15 2 30 

- 1 0 

Kč celkem  - 16 480 

ÚKOL Č. 7 
ANO 
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2 BANKY A JEJICH FUNGOVÁNÍ 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 chápe fungování bankovního systému v České republice.  

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 si uvědomuje rozdíly mezi funkcemi a úkoly ČNB a komerčních bank;  

 tyto vědomosti používá při orientaci v ekonomickém systému.  

Základní pojmy – klíčová slova  

ČNB – Česká národní banka (centrální banka), komerční banky – banky určené pro veřejnost a podnikatele, oběh 

peněz, bezhotovostní platební styk. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 individuální, samostatná práce; 

 skupinová; 

 práce ve dvojicích. 

Vyučovací metody: 

 demonstrační, metoda písemných prací; 

 práce s textem, situační hra.  

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Téma bank a jejich fungování je úvodem do další hodiny – Bankovní (finanční) produkty. Bankovní produkty jsou 

v současnosti nezbytnou součástí života, tudíž se týkají i žáků v našich oborech vzdělání. 

Pomůcky 

Pracovní sešity, psací potřeby, kartičky potřebné pro hru. 
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2.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Učitel zahájí vyučovací hodinu doplňováním slov do textu (ústně), který se týká využití banky pro klienty. 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Odpovědi na otázky, které vycházejí z motivačního článku. Odpovědi na otázky si žáci mohou zapisovat  

do pracovních sešitů. 

Kdo provádí emisi peněz? U jaké banky má své účty vláda ČR? Kdo je klient? Kde a jak zjistíš pohyby na svém 

účtu? 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Viz pracovní sešit. 

Žákům jsou vysvětlovány významy jednotlivých klíčových slov: ČNB, komerční banka, oběh peněz. Učivo mají 

žáci vytištěno v pracovních sešitech. 

FIXACE – procvičování učiva 

Viz pracovní sešit. 

Žáci vyplní odpovědi na otázky týkající se výkladu do křížovky a samostatně vyluští tajenku. Test – žáci 

zakroužkují správné odpovědi (ANO/NE). Nejrychlejší žáci zpracují také poslední úkol – popis fungování banky. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Situační hra. 

Hra je zaměřena na oběh peněz. Žáci ve dvojicích dostanou kartičky, na kterých jsou znázorněny pojmy  

z bankovnictví. Na každé kartičce pojmenují obrázek. Jinou barvou je vyznačeno písmeno tajenky. Vyhrává 

dvojice, která nejrychleji vyplní tajenku (má také vyplněny všechny pojmy na kartičkách). 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Žáci si vyhodnotí navzájem správnost svých řešení a pokusí se sdělit, jaký je přínos získaných poznatků.   
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2.2 PŘÍLOHY 

HRA 
Žáci jsou rozděleni do dvojic, ve dvojicích pojmenují obrázky a název vpisují do příslušných políček, obrázky jsou 
očíslovány, číslo obrázku znamená písmeno v tajence, kterou vypisují na kartičku bez obrázku, vyhrává dvojice, 
která nejrychleji odevzdá kartičku s tajenkou. 

 

 

Zdroj:https://www.bankovnipoplatky.com/files/gallery
/poplatkozrout/199.jpg 

 

  

 

 

  

1. 2.

3. 4.

Zdroj: http://runaway-rpg.blog.cz/1308/obchod 

Zdroj: 
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/krajsky-
soud-v-brne-uverovy-podvod-
developersky-projekt-
reckovice.A171003_142853_brno-
zpravy_dh 

Zdroj:  https://www.nasepenize.cz/hypoteka-se-muze-
promenit-v-nocni-muru-11750 
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Zdroj: http://classroom.igrad.com/2014/07/how-to-read-your-bank-statement/ 

 

 

Zdroj:  https://peniaze.pravda.sk/uvery-a-lizing/clanok/281062-ludia-chcu-spaet-poplatky-pripravuju-hromadne-
zaloby/ 

 

 

Zdroj:  https://www.idnes.cz/finance/banky-a-sporeni/cim-se-plati-v-zahranici.A120629_140055_bank_bab 

 

5.

6. 

7.
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Zdroj:  https://www.nceden.cz/obchody-a-sluzby/sluzby-a-ostatni/smenarna-exchange/ 

 

  

 

Zdroj:  https://byznys.ihned.cz/c1-59036700-zlato-letos-zdrazilo-o-sest-procent 

 

  

 

 

 

 

  

8.

9.

TAJENKA
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2.3 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 
Doplňování textu:  

V České republice máme banku bank, centrální banku, jejíž oficiální název je Česká národní banka.  

Centrální banka provádí emisi, což je vydávání mincí a bankovek do oběhu.  

Centrální banka vede účty státního rozpočtu. 

Centrální banka také uděluje licence (povolení) pro komerční banky. 

Komerční banky pak poskytují svým klientům různé služby, např. založení běžného účtu, který je označen 
číslem.  

K placení za zboží a služby využíváme platební karty. Tam, kde nemůžeme platit kartou, musíme zaplatit  
v hotovosti a tu si vybereme prostřednictvím bankomatu.  

Přehled o pohybu na účtu získáme nejčastěji v internetovém bankovnictví, na výpisu z účtu nebo osobně  
na pobočce. 

 

ÚKOL Č. 2 
Otázky k textu: 

I. Kdo provádí emisi peněz? 

ČNB (Centrální banka) 
II. U jaké banky má své účty vláda ČR? 

ČNB (Centrální banka) 
III. Kdo je klient? 

zákazník banky, běžní občané, podnikatelé 
IV. Kde a jak zjistíš pohyby na svém účtu? 

v internetovém bankovnictví, na pobočce, přes bankomat, přes mobilní bankovnictví 
 

ÚKOL Č. 3 
Komerční banky přijímají vklady od podnikatelů.   ANO 

Centrální banka poskytuje úvěry na nemovitosti.   NE 

Centrální banka má emisní funkci.     ANO 

Komerční banky vydávají peníze do oběhu.    NE 

ČNB vede účty pro vládu, spravuje státní peníze.   ANO 

ČNB provádí bankovní dozor nad komerčními bankami.  ANO 

Centrální banka poskytuje směnárenské služby.   NE 

Komerční banky poskytují bezhotovostní platební styk pro klienty. ANO 

Komerční banky rozdělujeme na specializované a univerzální.  ANO 

Komerční banky vedou účty i v cizích měnách.   ANO 

 

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 1 
Doplňte křížovku a napište tajenku 

1. základní typ bankovního účtu 
2. ekonomický termín, týká se peněžních prostředků 
3. banka, která poskytuje všechny produkty 
4. peněžitá odměna za půjčení peněz 
5. složení peněžní částky do banky 

 

TAJENKA:  

banka  

1. b ě ž n ý ú č e t

2. f i n a n c e

3. u n i v e r z á l n í

4. ú r o k

5. v k l a d
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 2 
Popiš svými slovy princip fungování bank. 

 

 Klient – vkladatel vloží finance na svůj účet.  

 Jiný klient – žadatel o úvěr si přijde do banky půjčit peníze. 

 Banka půjčí peníze žadateli o úvěr z vložených peněz vkladatelů. 

 Žadatel o úvěr platí bance úroky z úvěru. 

 Banka z úroků z půjčených peněz vyplácí úroky z vkladů vkladatelům. 

 

HRA 

 
 

 

1. p o p l a t e k

2. o b ch o d

3. ú v ě r

4. h y p o t é k a

5. v ý p i s z ú č t u

6. k l i e n t i

7. m ě n a

8. s m ě n á r n a

9. z l a t o

o b ě h p e n ě z

TAJENKA



3 Vývoj peněz 

Dílčí oblast gramotnosti: Peněžní gramotnost 
Obor vzdělání: Opravářské práce, 1. ročník 

 

 

21 
 

3 VÝVOJ PENĚZ 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 ví, jaký byl vývoj platidel; 

 vyhodnocuje informace získané z různých zdrojů;  

 podrobuje informace logickému rozboru a zaujímá k nim stanovisko; 

 naučí se přesnosti a preciznosti ve vyjadřování i v ostatních činnostech. 

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 je vychováván k hospodaření s penězi. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Barter, kupní síla, papírové peníze, bankovní peníze, zahraniční měny. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 individuální, samostatná práce; 

 práce ve skupinách; 

 práce ve dvojicích. 

Vyučovací metody: 

 metody slovní – výklad; 

 aktivizující metody – brainstorming, skupinová výuka, diskuze.  

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Napomáhá zvýšení klíčových kompetencí. Obecným cílem je vychovat přemýšlivého člověka, který bude umět 

využívat získané informace v různých životních situacích. 

Pomůcky 

Prezenční technika, pracovní listy. 
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3.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Krátký úvod do probíraného tématu, diskuze se žáky o významu platidla. 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Formou diskuze zjistíme hloubku znalostí k danému tématu. Klademe otázky:   

Co je to platidlo a k čemu slouží? Jaká znáš platidla? Platilo se i dříve penězi? Jak se dříve obchodovalo? Jakými 

možnými způsoby může zákazník zaplatit? 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Viz prezentace, pracovní sešit. 

Učitel provede výklad nového učiva s využitím prezentace – Téma: Vývoj peněz. Vysvětlí především klíčová 

slova. 

FIXACE – procvičování učiva 

Viz pracovní sešit. 

Učitel rozdělí žáky do skupin po 2 až po 3. Necháme je přečíst úkol č. 1 v pracovním listu a zodpovědět otázky. 

Každá skupina si zvolí svého mluvčího, který následně prezentuje odpovědi. 

Žáci pracují samostatně na úkolu č. 2. Žák, který bude mít jako první správné řešení, bude odměněn jedničkou. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Pro úkol č. 3, učitel použije metodu brainstormingu. Žáci jsou bezprostředně zapojeni do výuky, nahlas říkají 

svoje nápady ohledně zahraničních měn. Učitel vystupuje ve funkci moderátora brainstormingu, zapisuje nápady 

žáků na tabuli a následně je společně se žáky vyhodnotí. Nově získané znalosti mohou žáci využít např. při 

placení zahraniční měnou. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Zhodnocení vyučovací jednotky žáky i učitelem, vyhodnocení úkolů v pracovním sešitě. 

 

3.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 
1. Barter. 

2. Špatná dělitelnost zboží vede k možné nevýhodné směně pro některého z účastníků. 

ÚKOL Č. 2 
a) 100 Kč - 4) Karel IV; b) 200 Kč - 3) J. A. Komenský; c) 500 Kč - 2) Božena Němcová; 

d) 1 000 Kč - 6) František Palacký; e) 2 000 Kč - 1) Ema Destinnová; f) 5 000 Kč - 5) T. G. Masaryk. 

ÚKOL Č. 3 
Individuální odpovědi žáků. 
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4 PENÍZE, PLATEBNÍ STYK 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 rozlišuje mezi hotovostním a bezhotovostním platebním stykem; 

 používá nejběžnější platební nástroje v běžných situacích. 

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

- je vychováván ke schopnosti užití platebních nástrojů v běžném občanském životě. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Peníze hotovostní a bezhotovostní, příjmový a výdajový pokladní doklad, výčetka peněz, příkaz k úhradě, 

platební karta. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 individuální, samostatná práce; 

 práce ve skupinách; 

 práce ve dvojicích. 

Vyučovací metody: 

 demonstrační, řízení činnosti žáků; 

 diskuze, situační hra, verbální – výklad.  

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Dochází k propojení základních znalostí z občanské výchovy a matematiky s odbornými znalostmi a praxí. Žáci 

se naučí řešit běžné platební situace užitím základních metod matematiky, kterou převedou do oblastí financí. 

Téma je propojeno v rámci mezipředmětových vztahů s matematikou, IT, občanskou výchovou. 

Pomůcky 

Pracovní listy, dataprojektor, projekční plátno, prezentace, pokladní doklady, dětské peníze. 
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4.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Diskuze na téma historie směnného obchodu, vzniku peněz, ochranných prvků na bankovkách viz prezentace. 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Formou diskuze zjistíme hloubku znalostí daného tématu. Navodíme modelovou situaci:  

Jste vyučeni, máte vlastní autoservis. Odvedli jste práci na konkrétní zakázce a zákazník vám má zaplatit. 

Jakými možnými způsoby může zákazník zaplatit? 

Jaké platební doklady se při jednotlivých formách placení používají? (viz prezentace, pracovní sešit). 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Viz prezentace, pracovní sešit. 

Učitel provede výklad nového učiva s využitím prezentace – Téma: Peníze, platební styk. Vysvětlí především 
klíčová slova. 

Peníze: 

 jsou statkem, který slouží k vyjadřování hodnoty jiných druhů statků a služeb; 

 jsou prostředkem směny (tzv. všeobecný ekvivalent) a platebním prostředkem. 

Funkce peněz: 

 měřítko hodnoty; 

 všeobecný prostředek směny; 

 prostředek k uchování hodnoty (v podobě úspor či investic). 

Formy peněz: 

 hotovostní peníze – oběživo – mince a bankovky; 

 bezhotovostní peníze – vklady na účtech; 

 cenné papíry – šeky, směnky. 

Hotovostní platební styk: (platby z ruky do ruky): 

Při těchto platbách obdržíme paragon, účtenku: 

 platba penězi v supermarketu u pokladny, v restauraci, v kině…; 

 koupě známky, zaplacení za doručený balíček doručovací služby…; 

 zaplacení za služby např.: za opravu auta, pračky …; 

 zaplacení pokuty policistovi…. 

Obdržíme doklady vystavené bankou (výběrní lístek, vkladový lístek): 

 výběr peněz v bance, složení peněz na bankovní účet. 

Obdržíme doklady vystavené poštou: 

 zaslání peněz poštou – poštovní složenka. 

Bezhotovostní platební styk – převodem bezhotovostních peněz z účtu plátce na účet příjemce 

Platby pomocí tiskopisů: 

 příkaz k úhradě – slouží k úhradě jedné platby; 

 hromadný příkaz k úhradě – více plateb na více účtů v jednom dni; 

 trvalý příkaz k úhradě – při pravidelně se opakující platbě témuž příjemci; 

 příkaz k inkasu – nejčastěji na základě dohody mezi plátcem a příjemcem např. telefon. 

Platby pomocí sítě: internetem, telefonem. 
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FIXACE – procvičování učiva 

Viz pracovní sešit. 

Pro procvičení učiva hrajeme hru: „Nejlepší pokladní“. 

Žáci obdrží pokladnu – např. krabičku od čaje, ve které jsou dětské bankovky a mince v hodnotě cca 10 000 Kč. 

Učitel zadává úkoly, které se týkají platby v hotovosti za zboží a služby. 

Na samostatné lavici se nacházejí pokladní doklady, složenky, šeky, výčetka peněz, výběrní lístek. 

Žáci si po každém přečteném úkolu platby vyberou vhodný platební doklad, který by použili. 

Název dokladu zapíší žáci do pracovního sešitu. 

Učitel zkontroluje správnost a za správně použitý doklad přidá ze svého banku žákovi příslušný obnos (uvedený 

na dokladu), v opačném případě vydá žák ze své pokladny patřičný obnos do banku. Žáci si společně zdůvodní 

správnost použitého dokladu. 

Vyhrává nejbohatší žák – nejlepší pokladní. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Žáci ve dvojicích vypracují úkoly v pracovních sešitech. Učitel zkontroluje správnost a opět to se žáky odůvodní. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Žáci si ověří vědomosti v testu. Učitel vyhodnotí a společně se žáky zhodnotí hodinu. 

 

4.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOLY Č. 1 
Odpovědi mohou mít více správných variant a učitel posoudí jejich správnost. 
 

ÚKOL Č. 2 
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ÚKOL Č. 3 
1. Uveď, v jaké situaci se setkáváme s uvedenými doklady hotovostního platebního styku: 

a) Při výdeji peněz v hotovosti z pokladny podniku (podnikatele), např. vyplacení zálohy na služební cestu 

zaměstnance, výplata mzdy v hotovosti apod. 

 

b) Při výběru hotovosti z účtu v bance. 

 

2. Při platbě v hotovosti (například v supermarketu) obdržíme… 

a) paragon, účtenku 

 

3. Při zasílání peněz poštou (například výživné) použijeme… 

c) peněžní poukázku 

 

4. Bezhotovostní platební styk se uskutečňuje…  

a) převodem částky z účtu plátce na účet příjemce 

 

5. PIN k platební kartě… 

b) je identifikační čtyřmístný kód pro použití platební karty, který si musím pamatovat 
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5 FORMY PENĚZ 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

- seznámí se s formami peněz, hotovostním a bezhotovostním platebním stykem, dále se seznámí  

s ochranou peněz;  

- ví, na co si peníze půjčit a na co by si peníze půjčovat neměl; 

- ví, kdy je výhodné koupit si výrobek (mobil) v zahraničí nebo u nás při aktuálním směnném kurzu vůči 

euru. 

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

- naučí se hospodařit se svěřenými prostředky a je samostatný v nakládání s penězi. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Domácí a zahraniční měna, mince, bankovky, platební karty – debetní a kreditní, ochranné prvky na bankovkách 

a platebních kartách.  

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 individuální, samostatná práce; 

 skupinová; 

 práce ve dvojicích. 

Vyučovací metody: 

 demonstrační, řízení činnosti žáků; 

 práce s textem, situační hra.  

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

V rámci mezipředmětových vztahů – materiály, technologie, matematika, občanská výchova. Vše se prolíná v 

praktickém životě. 

Pomůcky 

PC, zpracovaná prezentace učiva, dataprojektor, pracovní sešity pro žáka a učitele, psací potřeby, kalkulačky. 
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5.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Součástí motivačního působení je diskuze nad významem a funkcí peněz. 

Žáci si dávají příklady, co si mohou a nemohou za peníze koupit, kdy se vyplatí či nevyplatí si peníze půjčovat 

(viz prezentace).  

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Učitel řídí diskuzi a směřuje k informacím ze strany žáků, kteří diskutují a zároveň zpracovávají pracovní listy 

těmito otázkami:  

Rozdělení peněz, ochranné prvky na bankovkách a platebních kartách, bezpečné nakládání s platební kartou, 

jednoduchý srovnávací příklad (viz prezentace, pracovní sešit). 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Při výkladu učitel použije prezentaci v PowerPointu včetně úkolů v pracovním sešitu, kam žáci zapisují jednotlivé 

úkoly (viz prezentace, pracovní sešit). 

FIXACE – procvičování učiva 

Učitel při řízené diskuzi společně se žáky provádí rozbor jednotlivých snímků v PowerPointu a pasáží  

v pracovním sešitě. Učitel i žák se drží zadaného tématu (viz prezentace, pracovní sešit). 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Učitel společně se žáky poukazuje na ochranu peněz a platebních karet před jejich zcizením či paděláním. Žáci si 

sdělují a následně zapisují, za co mohou „utrácet“ v případě držení kreditní karty. Řeší samostatně jednoduchý 

příklad s použitím kurzu koruny vůči euru. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Žáci si vyhodnotí navzájem správnost svých řešení a pokusí se sdělit, jaký je přínos získaných poznatků pro jejich 

život a každodenní situace při používání peněz. 

5.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 
Neuvedené odpovědi jsou individuální. 

I. Jaké znáš formy peněz: 

- Hotovost (mince a bankovky) 
- Vklady v bankách 
- Cenné papíry (např. akcie) 

 

II. Popište ochranné prvky na bankovce: 

1. Vodoznak 
2. Okénkový proužek s mikrotextem 
3. Barevná vlákna 

4. Soutisková značka 
5. Skrytý obrazec 
6. Proměnlivá barva 
7. Iridiscentní pruh 
8. Mikrotext 

 

VI. Napiš, jaký je rozdíl mezi jednotlivými 

druhy platebních karet: 

Debetní – čerpání vlastních prostředků 
Kreditní – čerpání úvěru 
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6 ZALOŽENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 vybírá vhodný peněžní účet u bankovního ústavu;  

 orientuje se v problematice založení peněžního účtu a jeho využívání. 

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 je vychováván k získání relevantních informací a provedení rozhodnutí na jejich základě. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Účet, výběry z účtu, kontokorent, banka, devizový účet, inkaso. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 individuální a skupinová forma výuky.  

Vyučovací metody: 

 slovní – dialogická; 

 názorně demonstrační; 

 instruktivní (vysvětlování). 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Informace o možnostech získání peněžního účtu a kritéria jeho výběru. 

Pomůcky 

Prezentace PowerPoint, pracovní listy, počítač s připojením na internet. 

 

6.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Informace o důležitosti správné volby účtu. 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Formou diskuze zjistit povědomí žáků o bankovních účtech, jejich výhodách a účelu. 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Seznámení s kritérii výběru bankovního účtu. 
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FIXACE – procvičování učiva 

Žáci sestaví vlastní požadavky, které by měl účet splňovat. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Získání informací z volně dostupných nabídek účtů bankovních domů a jejich zhodnocení. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Na závěr učitel provede ústní zhodnocení průběhu hodiny. 

 

 

6.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 
 

Kontokorent Termínovaný účet 

Umožňuje majiteli účtu čerpat z účtu peníze i v 
případě, že na něm není dostatek hotovosti. Jde o 
formu úvěru. 

Je to účet na předem sjednanou dobu s výhodným 
úrokem. Po sjednanou dobu je možnost využívat 
vložené peníze omezeně. 

 

ÚKOL Č. 2 
Samostatná práce s individuální odpovědí každého žáka. 
 

ÚKOL Č. 3 
Skupinová práce s odpovědí dle aktuální nabídky bank.  
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7 CENA, METODY STANOVENÍ CENY 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 chápe podstatu stanovení ceny a její význam na trhu; 

 zná faktory, které cenu tvoří a ovlivňují; 

 uvědomí si vztah mezi cenou a ziskem. 

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 orientuje se v cenových relacích; 

 umí se rozhodnout, kdy se zboží/službu vyplatí koupit; 

 uvědomí si důvod rozdílnosti cen u stejného/podobného produktu. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Nabídka – poptávka, cena, metody stanovení ceny. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 samostatná práce a skupinová forma výuky.  

Vyučovací metody: 

 verbální – výklad, vysvětlování pomocí prezentace; 

 demonstrace tvorby cen – pomocí prezentace; 

 práce ve skupinách – hra na živnostníka. 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

V rámci mezipředmětových vztahů – zbožíznalství, obchodní provoz, matematika, občanská výchova. Vše se 

prolíná v praktickém životě. 

Pomůcky 

PC, zpracovaná prezentace učiva, dataprojektor, pracovní sešity pro žáka a učitele, psací potřeby, kalkulačky, 

post-it, vytištěné obrázky ke hře na živnostníka. 

 

7.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Viz prezentace. 

Zadání: 

Představte si, že budete péct domácí valašské frgály a dodávat je do místní pekárny. Napište, co všechno k tomu 
potřebujete kromě surovin na pečení.  
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Postup: 

Žáci budou psát na post-it. Po 2 – 3 minutách učitel post-ity nalepí na viditelné místo.  

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Viz prezentace. 

Žáci budou odpovídat na otázky: 

Je prodejní cena frgálu dána pouze cenou surovin? Ovlivní náklady cenu frgálu? Jak určíme cenu frgálu? Sníží 

se náklady na jeden frgál upečením většího množství? 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Viz prezentace. 

 Nabídka – nabízí výrobce nebo prodejce. 

 Poptávka – poptává kupující (zákazník). 

 Střetávání nabídky s poptávkou – je základem pro určení ceny. 

 Cena – vyjadřuje peněžní hodnotu zboží nebo služby (produktu) na trhu.  

 Cena = náklady + zisk + DPH. 

 Kalkulace (výpočet ceny) – metody. 

 Nákladová metoda – musí být stanovena tak, aby se produkt prodával se ziskem (náklady na materiál, 

energie, …). 

 Marketingová metoda – cena stejného produktu se liší například podle zákazníka, konkurence. 

 DPH – daň z přidané hodnoty: 

 Základní: 21 %, např. alkohol, sportovní zboží, elektronika. 

 První snížená: 15 %, např. základní potraviny – mléko, chleba. 

 Druhá snížená: 10 %, např. léky, knihy, kojenecká výživa. 

Tuto daň platí všichni při nákupu zboží a služeb; plátce DPH ji odvádí do státního rozpočtu. 

FIXACE – procvičování učiva 

Viz pracovní sešit. 

Žáci plní úkoly v pracovních sešitech. První úkol je nejjednodušší a povinný pro všechny žáky. Další dva úkoly 

navazují na první úkol a stupňuje se jejich obtížnost – jsou tedy určeny pro rychlejší žáky. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Hra na živnostníka. 

Žáky rozdělíme do skupin dle počtu žáků (minimálně dva, maximálně čtyři) a každá skupina vybere z tištěných 

obrázků ty, které souvisí s prodejem frgálů na trzích, a spočítá prodejní cenu jednoho frgálu. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Na závěr učitel provede ústní zhodnocení průběhu hodiny. 
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7.2 PŘÍLOHY 

 
 

mzda prodavačky…4 Kč náklady na kadeřníka prodavačky…1 Kč 

 

 

tabule…5 Kč mzda dopravce…6 Kč 

 

 

 

plavecký bazén…10 Kč registrační pokladna…0,30 Kč 

  

prodejní místo…5 Kč kytice…5 Kč 

 

 

míchačka…3 Kč doprava zboží…5 Kč 

 
 

hrábě…1 Kč obal produktu…1,20 Kč 
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Zdroje obrázků v příloze:    
https://valassky.denik.cz/galerie/gastrofestival-ve-velkych-karlovicich-031016.html?mm=7266405&back=2306998214-1439-
32&photo=3 
https://sp.depositphotos.com/53984677/stock-photo-professional-hairdresser-scissors-and-two.html 
https://www.exakt.dk/dobbelt-kolonnetavle-kridt-flere-storrelser-3731/ 
https://fr.123rf.com/photo_36390314_delivery-driver-checking-his-list-on-clipboard-with-client-outside-the-warehouse.html 
http://www.ms-dovolena.cz/bruntal/10_1250_wellness-centrum-bruntal/ 
https://www.profipokladny.cz/katalog-produktu/registracni-pokladny/ 
https://www.registracni-pokladna.cz/financovani-hardware-i-software/ 
http://www.kvetinyextra.cz/fotogalerie---kytice-slavnostni 
https://www.alza.cz/hobby/m-a-t-michacka-stavebni-63l-d5285253.htm?kampan=adpla-ho_obecna_stavba-a-
dilna_c_20219_1o1_MTG158&gclid=CjwKCAjwmq3kBRB_EiwAJkNDp8XRI29ZQms8gJnC-
wy33ot51WNmIn9V9cB65V1HPzwOTJCPduYOOxoCWGAQAvD_BwE 
https://op-kulku.fi/autot/nissan-e-nv200-van-comfort 
http://www.ku-z-el.cz/Hrabe-detske-nasada-75-cm-d8444.htm 
https://www.slideshare.net/CZAtlanticStudio/atlantic-studio-celkov-prezentace 

 

7.3 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 
82 Kč 

ÚKOL Č. 2 
94 Kč 

ÚKOL Č. 3 
108,10 Kč 

HRA 
4 Kč + 6 Kč + 0,30 Kč + 5 Kč + 5 Kč + 1,20 Kč = 21,50 Kč 
21,50 Kč + 94 Kč = 115,50 Kč 
115,50 Kč · 0,15 ≐ 17,33 Kč 

115,50 Kč + 17,33 Kč ≐ 133 Kč 
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8 DRUHY CEN 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 rozeznává druhy cen z různých pohledů; 

 dokáže odhadovat ceny zboží a služeb na trhu. 

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 rozvíjí klíčové kompetence v oblasti finanční gramotnosti. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Cena, cena statků, cena služeb, cena práce, cena peněz. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 skupinová forma výuky; 

 individuální samostatná práce.  

Vyučovací metody: 

 situační hra; 

 diskuze; 

 slovní – výklad pomocí prezentace; 

 samostatná práce s pracovním listem; 

 hledání odpovědí na internetu. 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Zvýšení kompetencí v oblasti finanční gramotnosti. 

Pomůcky 

Vytištěné obrázky peněz v oběhu, post-it, prezentace, PC, pracovní sešity. 
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8.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Hra na tvorbu cen pomocí „obálkového“ prodeje. 

Učitel napíše na post-it několik položek, např. kolo, míč, telefon, kniha, hodinky… Post-ity přilepí na tabuli, rozdá 
žákům cvičné peníze, každému žákovi stejnou sumu. Potom vybere jeden post-it a každý žák napíše na papírek, 
kolik je ochoten za tuto věc zaplatit. Návrh ceny každého žáka musí být tajný. Poté žáci svou nabídku ceny 
předloží učiteli. Věc obdrží žák, který nabídl zaplatit nejvíce. Postupně takto učitel prodá všechny věci. 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Žáci společně vyhodnotí, kdo podle jejich názoru obchodoval nejlépe, kdo získal nejvíce věcí, komu zbylo nejvíce 
peněz. Snaží se ze hry vyvodit poznatky o tvorbě cen.  

VÝKLAD – metoda výkladu 

Cena – vyjadřuje směnný poměr mezi směňovanými statky. 

Druhy cen:  

 cena statků a služeb:  

A. cena statků: 

1. nákupní (za kterou se zboží nakupuje) a prodejní (za kterou se zboží prodává); 

2. světová (cena na světových trzích) a domácí (cena na domácím trhu); 

3. konkurenční (vzniká na základě soutěže více podniků) a monopolní (vzniká na základě 

výsadního postavení jednoho podniku); 

4. volná (vytváří se působením nabídky a poptávky) a regulovaná (je vymezena státem); 

B. cena služeb: 

obchodní marže, přepravné, jízdné, poštovné, telekomunikační poplatky, vodné a stočné, 

nájemné; 

 cena práce – mzda; 

 cena peněz – úrok. 

FIXACE – procvičování učiva 

Žák plní úkoly č. 1 a 2 v pracovním sešitě. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Učitel pokládá žákům otázky, viz úkol č. 3 v pracovním sešitě. Nejdříve žáci odpověď odhadují, potom se snaží 

najít odpověď na internetu. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Žáci provedou s učitelem hodnocení úkolů. Snaží se vyjmenovat informace, které se dnes dozvěděli a jsou pro ně 

nové. Mohou použít navržené kontrolní otázky. 
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8.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 
Vyber a zakroužkuj správné slovo. 

A. Majitel obchodu s potravinami v místě tvého bydliště koupil jablka od místního zemědělce. Cena, za kterou 

zboží nakoupil je DOMÁCÍ – SVĚTOVÁ. 

B. Půjdeš dnes po vyučování do obchodu a koupíš si minerálku. Cena, za kterou ti ji obchodník prodá, bude 

pro něj cenou NÁKUPNÍ – PRODEJNÍ. 

C. Pronajmeš si garáž od soukromého majitele. Cena nájmu, který mu musíš zaplatit je VOLNÁ – 

REGULOVANÁ. 

D. Vybíráš si v obchodě telefon mezi několika různými značkami. Jejich ceny by měly být MONOPOLNÍ – 

KONKURENČNÍ. 

ÚKOL Č. 2 

1 2 3 4 5 6 7 

c e a f b g d 

 

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 
Individuální odpovědi žáků. 
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9 CENOVÉ TRIKY 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 rozpozná běžné cenové triky a dokáže uvést i další, se kterými se setkává v praxi. 

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 je vychováván ke schopnosti orientovat se v běžném občanském životě, nepodléhat marketingovým 

trikům obchodních řetězců. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Cenový trik, baťovská cena, sleva, DPH. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 individuální, samostatná práce; 

 skupinová forma výuky. 

Vyučovací metody: 

 diskuze; 

 názorně demonstrační – projekce; 

 situační hra. 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Dochází k propojení základních znalostí z praxe a s odbornými znalostmi získanými výukou finanční gramotnosti. 

Žáci se naučí řešit běžné situace, ve kterých se jako spotřebitelé ocitnou. Naučí se rozpoznávat triky prodejců  

a využitím znalostí z matematiky správně argumentovat a předcházet tak vlastním finančním problémům. 

Pomůcky 

Pracovní sešity, prezentace, PC, dataprojektor, letáky obchodních řetězců, kartičky pro odpověď. 
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9.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Učitel rozdá na lavice žákům letáky českých obchodních řetězců a přečte uvedený článek:  

 

Poloviční CENA! Akce! Dva v ceně jednoho! Takovými hesly lákají supermarkety zákazníky k nákupu. Zatímco vy 
si myslíte, jak moc jste ušetřili, obchodníci si mnou ruce. Dobře totiž vědí, že ve skutečnosti jste utratili ještě víc 
než obvykle. Ceny jsou na pochodu. Rychlost pohybu cen v obchodech nabírá tempo Martiny Sáblíkové na 
olympijských hrách. Pro úplný přehled by si zákazník musel ceny pravidelně zapisovat, na což nikdo nemá čas 
ani nervy. Obchody dobře vědí, že si jejich klienti nebudou doma malovat grafy s vývojem cen banánů nebo čaje. 
Zboží i supermarketů je prostě tolik, že je nemožné udržet si přehled. 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Učitel přečte žákům z prezentace definici cenového triku a diskutuje se žáky na toto téma. Může žákům pokládat 

otázky typu: 

Proč se vám doma ve schránce objevují pravidelně letáky supermarketů a hypermarketů? Ovlivňují tebe a tvé 

rodiče akční slevy uvedené v letácích? Která „akční sleva“ se ti nevyplatila? 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Učitel rozdělí žáky do skupin, žáci společně ve skupinách řeší úkol č. 1 – hru „NA OBJEVITELE“. Úkolem skupin 

je odhalit význam triků obchodních řetězců, které mají v prezentaci. Zástupce skupiny zapíše na kartičku 

stručnou odpověď na otázku: „Co zamýšlí obchodník, když…?“ 

Po každé otázce přečte zástupce skupiny odpověď a učitel společně se žáky vybere nejlepší odpověď. Učitel 

seznámí žáky se správným řešením otázky, které má v prezentaci. Vyhrává skupina, která dosáhla nejvyššího 

počtu správných odpovědí. 

FIXACE – procvičování učiva 

Žáci samostatně vypracují úkoly v pracovním sešitě. Učitel zkontroluje. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Žáci popíší ještě jiné cenové triky obchodníků, se kterými se setkávají v praxi. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Učitel zhodnotí celkově hodinu. Poděkuje žákům za aktivní přístup, vyhodnotí hru i úkoly z pracovního sešitu. 
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9.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOLY Č. 1 
Správné odpovědi najdete v prezentaci PowerPoint.  
Odpovědi mohou mít více správných variant a učitel posoudí jejich správnost. 

ÚKOL Č. 2 
I. Odpovědi mohou mít více správných variant a učitel posoudí jejich správnost. 

 

II. Vypočítej novou cenu u těchto zlevněných výrobků a zapiš do tabulky: 

 

 

výrobek původní cena v Kč sleva sleva v Kč nová cena v Kč 

máslo 30,- 30 % 9,- 21,- 

tričko 260,- 50 % 130,- 130,- 

boty 1 200,- 10 % 120,- 1 080,- 

 
 

III. Odpovědi mohou mít více správných variant a učitel posoudí jejich správnost. 
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10 POROVNÁNÍ CEN 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 vyhodnocuje informace o cenách z různých zdrojů; 

 provádí výběr nejvhodnější varianty nákupu; 

 odůvodňuje výběr nejvhodnějšího nákupu v diskuzi. 

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 získává relevantní informace a na jejich základě provádí rozhodnutí. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Domácí a zahraniční měna, doprava zboží, e-shop, DPH, splátky, porovnání cen. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 individuální, samostatná práce; 

 skupinová forma výuky.  

Vyučovací metody: 

 metoda slovní – dialogická a metoda písemných prací; 

 metoda názorně demonstrační; 

 metoda instruktivní (vysvětlování). 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Orientace v různých cenách zboží, vyhledávání na síti internet. Rozvoj a propojení kompetencí finanční a 
matematické gramotnosti. 

Pomůcky 

Prezentace PowerPoint, pracovní listy, PC s připojením k síti internet, kalkulačka. 
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10.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Vzájemné sdílení zkušeností s různými druhy nákupu zboží. 

DIAGNOSTIKA I (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Formou diskuze zjistit znalosti žáka ohledně různých forem peněz a provádění plateb v prostředí sítě internet. 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Zadání samostatné práce a vymezení rámce, ve kterém se mají žáci při vyhledávání na síti internet 

pohybovat. Seznámení s obecnými zásadami bezpečnosti při provádění plateb na síti internet. 

FIXACE – procvičování učiva  

Žáci provádí samostatnou činnost s využitím počítačové sítě a získávají informace a zkušenosti s výběrem 

vhodného způsobu nákupu zadaného zboží. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Žáci v diskuzi obhajují výběr vhodného způsobu pořízení zadaného zboží, své rozhodnutí obhajují před 

spolužáky. Dále si procvičí výpočet DPH a výše splátek, uvědomí si nevýhody nákupu na splátky. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Na závěr učitel provede ústní zhodnocení průběhu hodiny. 

10.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1  
Porovnání cen e-shop z ČR – kamenný obchod – dovoz z Německa – nákup z Číny. 

a) kamenný obchod např. www.datart.cz   

nejnižší zjištěná cena:  

dle aktuální nabídky návrh odpovědí: 
 
 
 
 

 

 

b) e-shop, použít porovnávače cen např. www.heureka.cz  

nejnižší zjištěná cena:  
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Proč ano? 

+ zajištěn servis a reklamace 
+ při nákupu vidím, co kupuji 

Proč ne? 

- vyšší pořizovací cena 

15 990 Kč 

Proč ano? 

+ cena (- poštovné) 

Proč ne? 

- některé e-shopy prodávají dovezené zboží 
z Číny, nelze uplatnit záruku 
- problémy při reklamaci 
- zboží nemám při nákupu fyzicky v ruce 

od cca 12 000 Kč 

http://www.datart.cz/
http://www.heureka.cz/
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c) Dovoz z Německa např. na www.euronics.de   

nejnižší zjištěná cena:  
  
 

 

 

 

 

 

 

d) např. na www.aliexpress.com  (poštovné je zdarma)  

             nejnižší zjištěná cena:  
  
 

 

 

 

 

 

 

ÚKOL Č. 2  
Kolik bude stát tablet koupený v obchodě, pokud jeho cena bez DPH je 10 500,- Kč a DPH je 21 %  

 

 

 

 

 

 

 

ÚKOL Č. 3  
Kolik celkem zaplatíš, pokud si tento tablet koupíš na splátky za následujících podmínek? 

1) Při nákupu zaplatíš 10 % ceny (včetně DPH). 

2) Celou cenu tabletu splácíš ve dvanácti splátkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proč ano? 

+ cena 

Proč ne? 

- jazyková bariera při nákupu 
- problematická reklamace a servis 
- náklady na dopravu 

od 499 EUR = 13 473 Kč (1 EUR = 27 Kč) 

Proč ano? 

++ cena 

Proč ne? 

- nemožnost zboží reklamovat 
- dlouhá dodací doba (až 2 měsíce) 
- je to originál nebo napodobenina? 
- nutnost platit/doplatit clo a DPH 

od 399 USD = 9 975 Kč (1 USD = 25 Kč) 

Cena: 

10 500 Kč 

Kolik je 1 %? 

105 Kč 

Kolik je 21 %? 

105 Kč  21 = 2 205 Kč 

Jaká je cena celkem? 

10 500 Kč + 2 205 Kč = 12 705 Kč 

Kolik platíš ihned při nákupu (10 %)? 

12 705 Kč  0,1 = 1 270,50 Kč 

Kolik bude jedna splátka? 

12 705 Kč : 12 = 1 058,75 Kč 

Kolik zaplatíš celkem na splátkách? 

12  1 058,75 Kč = 12 705 Kč 

Jaká bude celková cena (splátka při nákupu + 12 splátek)? 

1 270,50 Kč + 12 705 Kč = 13 975,50 Kč 

http://www.euronics.de/
http://www.aliexpress.com/


11 Příjmy – druhy příjmů 
Dílčí oblast gramotnosti: Rozpočtová gramotnost  
Obor vzdělání: Prodavačské práce, 1. ročník 

 

 

44 
 

11 PŘÍJMY – DRUHY PŘÍJMŮ 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 chápe podstatu a možnosti příjmů, jejich význam a rozlišuje druhy příjmů. 

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 uvědomuje si, že o příjmy se musí starat sám, nic nedostane zadarmo; 

 chápe, že čím vyšší vzdělání, tím větší předpoklad pro snadnější uspokojování potřeb a zajištění 

vyšší životní úrovně. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Životní úroveň, Maslowova pyramida životních potřeb, příjmy, rozlišení a druhy příjmů (cizí slova vysvětlí učitel 

pouze velmi stručně, neprobírá je do hloubky). 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 individuální, samostatná práce; 

 skupinová; 

 práce ve dvojicích. 

Vyučovací metody: 

 verbální – příběh (příběh přečte učitel nebo žáci – dle schopností žáků);  

 výklad – pomocí prezentace; 

 diskuze – naváže na příběh na základě otázek; 

 písemné poznámky – žáci si mohou odpovědi na otázky zapsat do PS; 

 prezentace učiva a pojmů.  

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

V rámci mezipředmětových vztahů – odborné předměty. Vše se prolíná v praktickém životě. Vyučovaný obsah 

se prolíná do předmětu Občanská výchova, matematika, IT a odráží se v odborném výcviku. 

Pomůcky 

PC, zpracovaná prezentace učiva, dataprojektor, pracovní sešity pro učitele a žáka, psací potřeby. 
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11.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Viz prezentace. 

Příběh – podstatou příběhu je ztráta zaměstnání a neochota řešit vzniklou situaci. Příběh přečte učitel nebo 

žáci (dle jejich schopností). 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Viz prezentace. 

Diskuze o otázkách, které vycházejí z příběhu. Odpovědi na otázky si žáci mohou zapisovat do pracovních 

sešitů. 

Kde byla chyba? Jak to mohlo být správně? Jak se chybě vyhnout? 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Viz prezentace, pracovní sešit. 

Životní úroveň – označuje míru spokojenosti s naším životem. 

Potřeby – soubor hmotných a nehmotných statků – jejich uspokojování vyplývá z individuálního žebříčku 

hodnot, znázorněno v pyramidě. 

Příjmy – peníze, které pomáhají uspokojovat naše potřeby. 

Druhy příjmů – pravidelné / nepravidelné / jednorázové; aktivní / pasivní. Příjmy aktivní a pasivní – učitel  

se zmíní pouze okrajově, stručně. 

Jednotlivé pojmy učitel vysvětlí, znázorní v prezentaci, reaguje na otázky žáků. 

Učivo mají žáci vytištěno v pracovních sešitech. 

FIXACE – procvičování učiva 

Viz pracovní sešit. 

Žáci plní úkoly v pracovních sešitech individuálně.  První úkol (test) je nejjednodušší a povinný pro všechny 

žáky. Další dva úkoly navazují na první úkol a stupňuje se jejich obtížnost – jsou tedy určeny pro rychlejší 

žáky. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Žáci jsou rozděleni do dvojic a mají zadání (obrázky) v pracovním sešitě. Jejich úkolem je přiřadit k obrázkům 

povolání, vzdělání a dovednosti, odhadnout mzdu. Nakonec učitel shrne výsledky dle výchovného cíle. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Žáci si vyhodnotí navzájem správnost svých řešení a pokusí se sdělit, jaký je přínos získaných poznatků  

pro jejich život a každodenní situace.  
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11.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1  
Zakroužkuj správnou odpověď, vždy pouze jednu možnost. 

1. Životní úroveň 

a) míru uspokojení potřeb materiálních i nemateriálních zbožím nebo službami,  

Zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_%C3%BArove%C5%88 

 

2. Mezi fyziologické potřeby patří 

c) uspokojení hladu a žízně 

 

3. Příjmy dělíme na 

b) pravidelné, nepravidelné, jednorázové a aktivní, pasivní 

 

4. Pokud „peníze pracují pro nás“, pak jde o příjem 

c) pasivní 

 

5. Kam docházíme v případě ztráty zaměstnání? 

a) úřad práce 

 

ÚKOL Č. 2: 

Nepravidelné Jednorázové Pravidelné 
honorář, provize příjem z prodeje majetku důchod 

odměny příjem z dědictví dávka 

úroky z vkladů dar mzda 

příjmy z cenných papírů příjem z pojištění příjem z podnikání 

  příjem z pronájmu 

 

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 
I. Jana dokázala ze své měsíční mzdy uspokojit potřeby: 

fyziologické potřeby, potřeba jistoty a bezpečí 

II. Petr dokáže ze své měsíční mzdy uspokojit potřeby: 

fyziologické potřeby, potřeba jistoty a bezpečí, společenské potřeby, potřeba uznání a ocenění, potřeba 

seberealizace 

III. Jana po ztrátě zaměstnání dokáže ze svého příjmu uspokojit potřeby: 

životní minimum nestačí ani pro uspokojení fyziologických potřeb 

IV. Uveďte, co by Jana měla udělat (po ztrátě zaměstnání) pro to, aby dokázala uspokojit 

fyziologické potřeby: 

žádat o sociální dávky, najít si práci 
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HRA 
1. 

Povolání: učitelka. 

Vzdělání, dovednosti: VŠ, odborné znalosti daného předmětu, didaktické dovednosti, znalosti z psychologie, 

umění zaujmout, celoživotní vzdělávání, empatie. 

Mzda: cca 23 000 Kč. 

 

2.  

Povolání: lékař. 

Vzdělání, dovednosti: VŠ, empatie, plnění lékařského slibu, celoživotní vzdělávání, sledování nových 

postupů a metod v medicíně. 

Mzda: cca 40 000 Kč. 

 

3. 

Povolání: zahradník. 

Vzdělání, dovednosti: výuční list, SŠ, kreativita, vztah k přírodě, pracovitost. 

Mzda: cca 17 000 Kč. 

 

4. 

Povolání: řidič tramvaje. 

Vzdělání, dovednosti: profesní průkaz, neustálá ostražitost – rychlé reakce, vhodný přístup k lidem. 

Mzda: cca 22 500 Kč. 
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12 ROZPOČET DOMÁCNOSTI 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 umí samostatně a zodpovědně sestavit rozpočet domácnosti s ohledem na příjmy a výdaje; 

 chápe význam vyrovnaného rodinného rozpočtu a rizika zadlužování; 

 posiluje matematickou gramotnost, čtenářskou gramotnost samostatným řešením příkladů.  

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 je vychováván k samostatnému a zodpovědnému hospodaření s penězi, s rodinným rozpočtem; 

 posiluje sociální kompetence při skupinové práci. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Rozpočet domácnosti, vyrovnaný rozpočet, přebytkový rozpočet, schodkový rozpočet, zadlužování. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 individuální a skupinová forma výuky. 

 

Vyučovací metody: 

 slovní, výklad, diskuze;  

 názorně demonstrační, skupinová práce, práce s pracovními listy, vyhledávání informací  

na internetu; 

 instruktivní (vysvětlování). 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Základní ekonomické pojmy, rozvoj matematických kompetencí, samostatné řešení příkladů.  

Pomůcky 

Prezenční technika, prezentace, pracovní listy, možnost využití kalkulaček, počítač s internetem. 

 

12.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Sdílení zkušeností s výdaji a příjmy domácnosti, s rodinným rozpočtem. Vysvětlení významu probíraného 

tématu. Žáci se vyjadřují k tomu, zda se doma podílejí na tvorbě rodinného rozpočtu, zda ví, jaké jsou příjmy  

a výdaje jejich rodiny.  K tomuto tématu je třeba přistupovat citlivě, někteří žáci pocházejí ze sociálně slabých 

rodin, kde bývá dost často problém s alkoholem, a neradi se vyjadřují k rozdělení rodinného rozpočtu. 
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DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Zjištění znalostí žáka o rodinném rozpočtu a jeho sestavování na základě samostatné práce, skupinové práce, 

diskuze. 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Využití prezentace, diskuze se žáky během výkladu o jejich dosavadních zkušenostech s rodinným 

rozpočtem. Během výkladu se žáky diskutujeme o jednotlivých příjmech a výdajích domácnosti, využíváme 

jejich dosavadní znalosti, a zkušenosti z oblasti rodinného rozpočtu. 

FIXACE – procvičování učiva 

Zpracování úkolů v pracovním listu samostatně, skupinová práce. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Diskuze o správnosti řešení příkladů v pracovním listu. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Sebehodnocení žáků a hodnocení hodiny učitelem na konci vyučovací jednotky. 

 

12.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 
Příjmy rodiny za minulý měsíc:  45 000 Kč 
Pravidelné příjmy: mzda tatínka 25 000 Kč + plat maminky 18 500 Kč = 43 500 Kč 
Nepravidelné příjmy: odměna tatínka 1 500 Kč 
 

ÚKOL Č. 2 
a) výdaje zbytné a nutné: 

 

Výdaje nutné Výdaje zbytné 

 
bydlení 5 500 Kč 
obědy ve školní jídelně 920 Kč 
kroužky dětí 600 Kč 
pojištění 1 500 Kč 
provoz osobního automobilu 1 500 Kč 
potraviny 8 000 Kč 
potřeby pro domácnost 800 Kč 
učebnice francouzštiny 450 Kč 
boty 650 Kč 
školní exkurze 1 200 Kč 
košile 400 Kč 

 
kapesné Hany a Evy 600 Kč 
koloběžka 2 600 Kč 
tenisová raketa 2 000 Kč 
účes maminky 420 Kč 
kino 1 200 Kč 
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b) výdaje pravidelné a mimořádné: 

 

Výdaje pravidelné Výdaje mimořádné 

 

bydlení 5 500 Kč 
obědy ve školní jídelně 920 Kč 
kroužky dětí 600 Kč 
pojištění 1 500 Kč 
provoz osobního automobilu 1 500 Kč 
potraviny 8 000 Kč 
potřeby pro domácnost 800 Kč 
kapesné Hany a Evy 600 Kč 
 

 

učebnice francouzštiny 450 Kč 
boty 650 Kč 
košile 400 Kč 
školní exkurze 1 200 Kč 
koloběžka 2 600 Kč 
tenisová raketa 2 000 Kč 
účes maminky 420 Kč 
kino 1200 Kč 

 

c) celkové výdaje Novákových za minulý měsíc: 

28 340 Kč 

 

d) úspora rodiny Novákových za minulý měsíc: 

16 660 Kč 

 

ÚKOL Č. 3 
a) Eva utratila 250 Kč, zbylo jí 50 Kč. 
b) za 1 rok Eva ušetří 600 Kč. 

 

 

ÚKOL Č. 4 
Každý žák sestaví individuálně svůj týdenní rozpočet. 
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13 VÝDAJE DOMÁCNOSTI 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 vyjmenuje výdaje domácnosti; 

 rozlišuje nezbytné a zbytné výdaje; 

 zná možnosti snížení jednotlivých druhů výdajů; 

 má přehled o výši mzdy ve svém oboru, dokáže odhadnout některé základní nezbytné životní výdaje. 

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 rozumně a zodpovědně nakládá s vlastními příjmy; 

 zná své osobní zbytné a nezbytné výdaje i výdaje domácnosti. 

Základní pojmy – klíčová slova 

Výdaje, zbytné výdaje, nezbytné výdaje. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 frontální výuka; 

 skupinová výuka. 

Vyučovací metody: 

 slovní monologické – výklad, vysvětlovaní, vyprávění příběhu; 

 individuální – práce s pracovním listem, samostatná práce; 

 skupinová – práce ve skupině, diskuze. 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání):  

Dochází k propojení základních znalostí z občanské výchovy a matematiky s odbornými znalostmi a praxí. 

Žák se naučí rozpoznávat zbytné a nezbytné osobní výdaje i výdaje domácnosti, ve které žije, posoudit 

nutnost jednotlivých výdajů a spravovat svůj rozpočet tak, aby předešel zadlužování. 

Pomůcky: 

Pracovní sešity, prezentace, PC s připojením na internet, dataprojektor. 
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13.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE  

Učitel přečte příběh pana Mrázka. Tento příběh je i v pracovním sešitě žáků. 

Dnes má pan Mrázek špatný den. Drží v ruce již druhou upomínku na zaplacení splátky nebankovní půjčky  

na částku 5 000 Kč. Pokud ji neuhradí do tří dnů, bude na jeho mzdu uvalena exekuce. Co jenom řekne jeho 

manželka? Ta o ničem neví. Myslí si, že si tu motorku koupil z odměn v zaměstnání. Copak by si někdy mohl 

pořídit motorku ze mzdy 25 000 Kč čistého? 

Vždyť má dvě děti, manželka je na mateřské dovolené. Jen nájem je stojí 6 000 Kč, inkaso 2 000 Kč. A děti? 

Přece nemůže šetřit na dětech. Jen ty pleny je měsíčně stojí 1 500 Kč, mléko a další strava pro děti 3 000 Kč.  

A pojištění? Nedávno nechal všechny pojistit. Měsíčně to přijde na 700 Kč. Nákup jídla a běžných potřeb  

do domácnosti pro něj a manželku spolknou týdně dalších 2 000 Kč. Občas si zajdou na výlet nebo večeři.  

A oblečení, to již nakupují ve slevách. I tak je to částka přes 2 000 Kč měsíčně. Ty děti rostou jak z vody. 

Další splátka je úvěr ze stavebního spoření 3 000 Kč, a to nemluvě o dovolené, kterou manželce letos slíbil… 

Jak to jenom udělá? Jak to jenom Monice řekne? Jak to jenom vyřešit? 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Metodou diskuze zjišťuje učitel vědomosti žáků z jiných hodin a z praxe ve vztahu k tématu. 

Žákům pokládá otázky typu:  

a) Jaké jsou výdaje pana Mrázka a v jaké měsíční výši? 

b) Které z těchto výdajů má pan Mrázek pravidelně měsíčně? 

c) Které z těchto výdajů jsou nezbytné pro zajištění základních potřeb rodiny Mrázkovy? 

d) Které výdaje může pan Mrázek omezit nebo zcela vyloučit? Kolik by tak ušetřil? 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Žáci mají k dispozici pracovní list s příběhem pana Mrázka i novým učivem, do kterého si dělají poznámky.  

Prezentace nového učiva: 

Výdaje domácnosti – jsou všechny peníze, které domácnost za určité období vydává. Výdaje dělíme  

na pravidelné, nepravidelné a jednorázové, dále pak ještě na nezbytné (nutné) a zbytné (ty, bez kterých se naše 

domácnost obejde). 

VÝDAJE PRAVIDELNÉ NEPRAVIDELNÉ JEDNORÁZOVÉ 

NEZBYTNÉ nájem, zálohy na 

spotřebu vody, elektřinu, 

plyn, potraviny, doprava 

do zaměstnání, školy, 

splátky úvěrů… 

vybavení domácnosti, 

oblečení, školní 

pomůcky, pojištění… 

koupě bytu, koupě auta, 

oprava střechy… 

ZBYTNÉ kultura, zábava, sport, 

alkohol, cigarety…  

výlety, dovolená… koupě motorky… 

 

 

FIXACE – procvičování učiva 

Samostatná práce: Žáci rozdělí uvedené výdaje do připravené tabulky podle druhu. (viz úkol č. 1). 

Společná práce: Učitel vyzve žáky, aby na tabuli doplnili slova do definice (viz úkol č. 2 v prezentaci). Žáci  

si doplní definici do pracovních sešitů. 
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APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Samostatná práce: žák vypíše možnosti omezení uvedených výdajů. (viz úkol č. 3). 

Samostatná práce: žák se pokusí odhadnout výši mzdy v oboru, který studuje, minimální mzdu v ČR, výši 
nájmů za byt 3+1 v lokalitě, kde bydlí, cenu bytu 3+1 v lokalitě, kde žák bydlí. (viz úkol č. 4). 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA 

Učitel vyhodnotí práci žáků, zeptá se jich na to, jaké nové informace si odnášejí z hodiny, a poděkuje za 
spolupráci. 

13.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚVODNÍ ÚLOHA: 
 

a) Jaké jsou výdaje pana Mrázka a v jaké měsíční výši?  

Bez půjčky:  
6 000 Kč + 2 000 Kč + 1 500 Kč + 3 000 Kč + 700 Kč + 4 · 2 000 Kč + 2 000 Kč + 3 000 Kč = 26 200 Kč. 
S půjčkou:  
26 200 Kč + 5 000 Kč = 31 200 Kč 
b) Které z těchto výdajů má pan Mrázek pravidelně měsíčně?  

Nájem, inkaso, pleny, jídlo, oblečení, pojištění, stavební spoření. 
c) Které z těchto výdajů jsou nezbytné pro zajištění základních potřeb rodiny Mrázkovy?  

Nájem, inkaso, pleny, jídlo, oblečení. 
d)Které výdaje může pan Mrázek omezit nebo zcela vyloučit? Kolik by tak ušetřil?  

Individuální odpovědi žáků. 
 

ÚKOL Č. 1 
 

 

 

ÚKOL Č. 2 
 

Nepravidelné výdaje jsou ty, jejichž výše kolísá a ne pokaždé je vydáváme ve stejném čase. 

Jednorázové zbytné výdaje jsou ty, které jsou nahodilé, a můžeme se bez nich obejít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh výdajů Pravidelné Nepravidelné Jednorázové 

Nezbytné nájem 5 000 Kč 
dětské pleny 250 Kč 
 

  

Zbytné cigarety 80 Kč 
 

dar místní škole 
1 000 Kč 
 

nákup chaty 2 mil. 
klokaní maso 400 Kč 
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ÚKOL Č. 3 
 

Výdaj Možnosti snížení 

nákup chalupy za 2 mil. Kč levnější chalupu, nekupovat vůbec chalupu a 
volný čas trávit sportem… 

dar 1 000 Kč místní škole snížit částku, nedarovat peníze, poskytnout 
škole jinou pomoc… 

nájem 5 000 Kč sehnat si levnější bydlení např. v jiné lokalitě, 
menší byt… 

cigarety 80 Kč omezit kouření, přestat kouřit úplně... 

dětské pleny 250 Kč použit látkové pleny, hledat levnější pleny na 
trhu, učit dítě na nočník… 

klokaní maso 1 kg 400 Kč koupit levnější druh masa, omezit maso v 
jídelníčku a nahradit ho jiným zdrojem 
bílkovin… 

 

ÚKOL Č. 4 
Individuální odpovědi žáků. 
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14 RODINNÝ ROZPOČET 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 zná schéma rodinného rozpočtu; 

 rozeznává příjmovou a výdajovou stránku domácího rozpočtu; 

 dokáže najít možné úspory.  

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 je vychováván k získání relevantních informací a na jejich základě se umí rozhodovat. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Rodinný rozpočet vyrovnaný, přebytkový a schodkový, pravidelné, nepravidelné a jednorázové výdaje, 
struktura rodinných příjmů, úspory. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 individuální a skupinová forma výuky. 

 

Vyučovací metody: 

 slovní;  

 názorně demonstrační; 

 instruktivní (vysvětlování). 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Orientace v druzích rodinných příjmů a výdajů.  

Pomůcky 

Prezentace PowerPoint, pracovní listy, kalkulačka. 

 

14.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Diskuze nad významem přísloví uvedených v prezentaci a pracovním sešitě. Vzájemné sdílení zkušeností s 

různými příjmovými a výdajovými položkami. 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Formou diskuze zjistit znalosti žáka ve vztahu k rodinným příjmům a výdajům. 
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VÝKLAD – metoda výkladu 

Seznámení s definicí a s druhy rodinného rozpočtu, se strukturou příjmů a výdajů, jednoduché a názorné 

příklady. Viz prezentace a pracovní sešit. 

FIXACE – procvičování učiva 

Zadání samostatné práce, řešení úkolů v pracovním sešitě. Žáci provádí samostatnou činnost s kalkulačkami 

a znalostmi cen (plateb). 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Žáci se v diskuzi snaží najít cestu, jak ušetřit, tj. posílit příjmy rodiny nebo snížit rodinné výdaje. Diskutují  

se spolužáky. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Na závěr učitel provede ústní zhodnocení průběhu hodiny. 

 

14.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 
Při sestavování rodinného rozpočtu zjišťujeme rozdíl mezi příjmy a výdaji. 

ÚKOL Č. 2 
Příjmy < výdaje.......... => rozpočet je schodkový. 

Příjmy > výdaje.......... => rozpočet je přebytkový. 

Příjmy = výdaje.......... => rozpočet je vyrovnaný. 

ÚKOL Č. 3 
Rodina ušetří 7 000 Kč. 

ÚKOL Č. 4 
Příjmy ze zaměstnání, z podnikání a z pronájmu. 

ÚKOL Č. 5 

VÝDAJE PRAVIDELNÉ 
JEDNORÁZOVÉ NEBO 

NEPRAVIDELNÉ 

NUTNÉ inkaso, nájemné, energie, jídlo … ošacení, peníze za vzdělání … 

ZBYTNÉ kapesné dětem … 
školní výlety, škola v přírodě, 
kroužky a další volnočasové 
aktivity… 

 

ÚKOL Č. 6 
a) 12 x přebytek – neplánované výdaje. 
b) Druhé zaměstnání (brigáda), snížení výdajů, půjčka. 
c) Počáteční vklad, nákup nábytku a vybavení, malování a úprava bytu, stěhování.
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VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM 

(k orientaci v pracovním sešitě) 

 
Klíčová slova 

 
Hra 

 
Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 
Ukázkový příklad 

 
Úkol 

 
Pro chytré hlavičky 

 
Kontrolní otázky 
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1 PENÍZE A FORMY PLACENÍ 

Cíl: Pochopíš význam pojmu peníze a formy placení v běžném obchodním 

styku. Naučíš se hospodařit se svěřenými prostředky. 

 

Klíčová slova 

Hotovostní peníze, mince, bankovky, bezhotovostní platba, platební karty, platba převodem. 

 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

Definice peněz 

 prostředek směny; 

 uchovatel hodnoty; 

 zúčtovací jednotka (měřítko cen); 

 používají se k placení za zboží a služby, při úhradě dluhů. 

Formy:  

 mince a bankovky; 

 depozita – vklady na účtech v bankách; 

 cenné papíry – šeky, směnky, akcie. 

 

Formy placení 

Hotovostní platba 

 platba pomocí bankovek a mincí. 

Bezhotovostní platba 

 platba pomocí platebních karet. 

Bankovní převod 

 platba převodem mezi bankovními účty (např. nájem, telefon, inkaso).  
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Měna 

Oficiální českou měnou je ČESKÁ KORUNA (označení Kč nebo CZK). K vydávání 

bankovek a mincí do oběhu je oprávněna pouze Česká národní banka (ČNB). 

Nejpoužívanější světové měny 

 USD (americký dolar); 

 CNY (čínský juan); 

 EUR (euro); 

 GBP (britská libra). 

Nákup a prodej cizích měn je řízen kurzem. 

 

Ochranné prvky bankovek 

1. Je dobře viditelný proti světlu. 

2. Vystouplý přerušovaný proužek z umělé 

hmoty. 

3. V papíru zapuštěná okem viditelná 

vlákna oranžové barvy. 

4. Proti světlu je vidět celá. 

5. Nominální hodnota bankovky, která je 

vidět pouze pod určitým úhlem. 

6. Šestiúhelník (hlava českého lva), dle úhlu pohledu mění barvu (zlatá, zelená). 

7. Umístěn na lícní straně, blíže pravému okraji bankovky, je vidět pouze pod určitým 

úhlem a mění barvy (nádech zlaté a fialové barvy s kovovým odleskem). 

8. Pouhým okem se jeví jako šrafování (nominální hodnota). 

 

Poškození a opotřebení bankovek 

Bankovka opotřebovaná oběhem – fyzická osoba takovou bankovku vrací zpět do oběhu, 

právnická osoba ji nevrací zpět do oběhu a předává ČNB. 

Běžně poškozená bankovka – skládá se nejvýše ze 2 částí, případně je celistvá a její 

plocha je minimálně 50 %, nevrací se do oběhu.  

Nestandardně poškozená bankovka – ohořelá, skládající se z více než dvou částí…, ČNB 

ji zadrží bez náhrady.  

Zdroj: https://www.blesk.cz/galerie/zpravy-
udalosti/507800/nebojte-se-odevzdat-padelane-bankovky-
tady-je-navod-jak-je-poznat?foto=1 
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Platební karty a jejich druhy 

Debetní karta 

 Je navázána na běžný účet. 

 Pro placení používáme vlastní peníze (za předpokladu, že na účet není navázán 

kontokorent). 

 Používáme k běžným platbám (nákupy jídla, oblečení apod.). 

Kreditní karta 

 Jde o formu půjčky. 

 Pro placení používáme peníze banky, které poté měsíčně splácíme (banka účtuje 

úrok). 

 Používáme k mimořádným platbám (nákup nábytku, elektroniky apod.). 

 

ÚKOL Č. 1 

Zkus doplnit tabulku týkající se výhod a nevýhod základních forem platebního styku. 

Hotovostní platební styk 

VÝHODY NEVÝHODY 

  

  

  

  

Bezhotovostní platební styk 

VÝHODY NEVÝHODY 
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ÚKOL Č. 2 

Vyplať bankovkami částku 3 500 Kč (k dispozici máte bankovky v hodnotě 100, 
200, 500, 1 000 Kč) tak, aby počet bankovek byl:  

 
a) nejmenší 

 

 

 

 

 
b) největší  

 

 

 

 

 

ÚKOL Č. 3 

Napiš minimálně tři ochranné prvky proti padělání bankovek: 
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ÚKOL Č. 4 

I. Vyjmenuj druhy platebních karet: 

 

 

 

 

II. Zdůvodni, která je pro tebe výhodnější: 

 

 

 

 

ÚKOL Č. 5 

Která instituce dává do oběhu mince a bankovky v České republice? 
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ÚKOL Č. 6 

Doplň výčetku (do sloupce částka) a spočti, kolik Kč činí celkem. 

POČET KS HODNOTA KČ ČÁSTKA 

- 5 000  

3 2 000  

5 1 000  

7 500  

4 200  

9 100  

1 50  

8 20  

1 10  

6 5  

15 2  

- 1  

Kč celkem  -  

 

ÚKOL Č. 7 

Je bankovka této nominální hodnoty platná v ČR? 

ANO/NE 

 

Zdroj: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bankovka_p%C4%9Bt_tis%C3%ADc_korun_%C4
%8Desk%C3%BDch#/media/File:5_000_czk_note_1999.jpg 
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 BANKY A JEJICH FUNGOVÁNÍ 

Cíl: Pochopíš fungování bankovního systému v České republice. Uvědomíš si 

rozdíly mezi funkcemi a úkoly ČNB a komerčních bank.  

 

Klíčová slova 

ČNB – Česká národní banka (centrální banka), komerční banky – banky určené pro 

veřejnost a podnikatele, oběh peněz, bezhotovostní platební styk. 

 

 

ÚKOL Č. 1 

Doplňování textu: 

V České republice máme banku bank, centrální banku, jejíž oficiální název je ___________  

___________  ___________. 

Centrální banka provádí emisi, což je vydávání _________a _________ do oběhu.  

__________ banka vede účty státního rozpočtu. 

Centrální banka také uděluje licence (povolení) pro komerční ___________. 

Komerční banky pak poskytují svým ____________ různé služby, např. založení  

____________  ___________ , který je označen číslem.  

K placení za zboží a služby využíváme platební __________. Tam, kde nemůžeme  

platit kartou, musíme zaplatit v hotovosti a tu si vybereme prostřednictvím ____________.  

Přehled o pohybu na účtu získáme nejčastěji v ___________ bankovnictví, na  

__________ z účtu nebo osobně na ______________.  
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ÚKOL Č. 2 

Odpověz na otázky 

I. Kdo provádí emisi peněz? 

 

II. U jaké banky má své účty vláda ČR? 

 

III. Kdo je klient? 

 

IV. Kde a jak zjistíš pohyby na svém účtu? 

 

 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

Od roku 1990 je v České republice dvouúrovňový (dvoustupňový) systém 

bankovnictví. 

Centrální banka = Česká národní banka (ČNB) – státní instituce  

a nepodnikatelský subjekt, sídlí v Praze, má tři pobočky (Brno, Ostrava, Hradec Králové). 

Funkce ČNB: 

 emise peněz; 

 úvěrování státního rozpočtu; 

 řízení měnové politiky; 

 banka bank – vede účty obchodních bank, provádí nad nimi dohled; 

 banka státu – provádí transakce pro vládu, spravuje státní dluh. 

 

Komerční banky 

 univerzální (poskytují kompletní bankovní produkty a služby); 

 specializované (např. stavební spořitelny, hypoteční banky, investiční banky). 

Banka otevírá účet klientům na základě smlouvy. Banky vedou klientům účty v české měně 

i v cizích měnách (devizové účty). 

Platby se uskutečňují odepisováním a připisováním peněz na účet klienta podle jeho příkazů, 

jde o tzv. bezhotovostní platební styk. 
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O pohybu peněz na účtu informuje banka klienta výpisem z účtu. 

 

 

ÚKOL Č. 3 

I. Komerční banky přijímají vklady od podnikatelů.    ANO   NE 

II. Centrální banka poskytuje úvěry na nemovitosti.    ANO   NE 

III. Centrální banka má emisní funkci.                     ANO   NE 

IV. Komerční banky vydávají peníze do oběhu.     ANO   NE 

V. ČNB vede účty pro vládu, spravuje státní peníze.    ANO   NE 

VI. ČNB provádí bankovní dozor nad komerčními bankami.   ANO   NE 

VII. Centrální banka poskytuje směnárenské služby.    ANO   NE 

VIII. Komerční banky poskytují bezhotovostní platební styk pro klienty. ANO   NE 

IX. Komerční banky rozdělujeme na specializované a univerzální.  ANO   NE 

X. Komerční banky vedou účty i v cizích měnách.    ANO   NE 

 

  

Fungování komerčních bank 
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Pro chytré hlavičky 1 

Doplňte křížovku a napište tajenku 

1. základní typ bankovního účtu 

2. ekonomický termín, týká se peněžních prostředků 

3. banka, která poskytuje všechny produkty 

4. peněžitá odměna za půjčení peněz 

5. složení peněžní částky do banky 

 

 

 

Pro chytré hlavičky 2 

Popiš svými slovy princip fungování bank. 
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 VÝVOJ PENĚZ 

Cíl: Naučíš se historii – vývoj platidel. 

Klíčová slova 

Barter, kupní síla, papírové peníze, bankovní peníze, zahraniční měny. 

 Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 

Naturální směna 

Počáteční forma směny se nazývala BARTER, to znamená přímou výměnu výrobku  

za výrobek. Ta však předpokládala, že obě strany budou mít zájem zboží mezi sebou 

směnit. Například rolník chtěl nakoupit maso a prodat obilí. Musel tedy najít člověka, který 

naopak chtěl nakoupit obilí a prodat maso. Někdy se dokonce uskutečňovala i vícestranná 

směna. 

Komoditní peníze 

Složitost a nedostatky barteru postupně vedly k vydělení zboží, které bylo všeobecně žádáno 

a mohlo platit jako univerzální směnný prostředek. Nejčastěji to bylo zlato, stříbro, hovězí 

dobytek, pivo, víno, olivový olej, čaj a koření. Základní požadavky na komoditní peníze byly: 

 dělitelnost – zboží muselo být jednoduše dělitelné, např. čaj a koření; 

 trvanlivost – např. zlato; 

 vysoká kupní síla – požadavek na to, aby ve směně stačilo poměrně malé množství, 

např. zlato. 

Zkušenosti ukázaly, že nejvhodnější jsou drahé kovy, především zlato, ze kterého se časem 

začaly razit zlaté mince. 

Papírové peníze 

Používání zlatých mincí bylo složité při manipulaci s většími částkami, při uschovávání  

a přepravě. Proto bylo zlato v oběhu nahrazeno ve 20. století papírovými bankovkami. Jejich 

velkou výhodou je pohodlné používání a přenášení, zároveň jedna bankovka může 

představovat hodnotu vysokou i nízkou, dle potřeby. Bankovky jsou velmi dobře dělitelné  

a splňují požadavky pro univerzální směnný prostředek. V různých státech se používají 

různé měny. 

Sleduj pozorně prezentaci. 

 Informace, které se z ní dozvíš, ti pomohou při řešení 
následujících úkolů.  
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Bankovní peníze 

Další etapou ve vývoji jsou bankovní peníze, což jsou peníze uložené na účtech, určené k 

bezhotovostnímu převodu nebo výběru z automatu. S bankovními penězi se setkáváme 

především v současnosti, kdy spolu s bankovním účtem většinou získáte přístup i do 

vlastního internetového a telefonického bankovnictví, přes které můžete provádět různé 

transakce. Přímo na bankovní účty se zasílají mzdy, bankovním převodem platíme účty. V 

obchodech a přes internet nakupujeme platebními kartami, které dostáváme k našim 

bankovním účtům. Člověk u sebe v dnešní době nepotřebuje nosit téměř žádnou větší 

hotovost, většinu transakcí lze provést bezhotovostně. 

Peníze prošly v historii svého vzniku mnoha důležitými změnami, než se dostaly do stavu, v 

jakém je známe dnes. Hlavní podíl na jejich vzniku má dělba práce a s ní spojený vývoj 

směny, který dal postupně vznikat komoditním, papírovým a bankovním penězům. Zajímavé 

také je, že dříve byly všechny peníze kryté zlatem. V dnešní době již kryté nejsou a ani 

množství peněz v oběhu není určováno množstvím zlata, ale monetární politikou centrální 

banky. 

 

ÚKOL Č. 1. 

František pěstuje obilí a potřebuje koupit své dceři Julince šatičky a botičky. Matěj je krejčí  

a Jakub je švec. František jde za Matějem a chce vyměnit pytel obilí za šatičky, ale Matěj 

obilí nechce, chtěl by raději maso. František se bude muset snažit Matěje přesvědčit, aby mu 

šatičky vyměnil za obilí, nebo bude muset hledat chovatele prasat. Nyní jde František  

za Jakubem a chce za pytel obilí boty pro Julinku, Jakubovi se to zdá málo. František však 

říká: „Víš, co jsem se nadřel na poli, co jsem vypotil potu, co mozolů mě ten pytel obilí stál?“ 

Jakub na to odpoví: „Byl jsi ale celou dobu na čerstvém vzduchu. Já jsem zavřený u 

verpánku a čichám tu leda ševcovský pop“. Nakonec se dohodli na dvou pytlích obilí,  

ale František si byl jistý, že je to moc a že obchod je pro něho nevýhodný. Ale na obchod 

přistoupil, protože boty pro Julinku nutně potřeboval.  

Jak se jmenuje tato směna zboží za zboží?   ……………………………………………………. 

 

V čem vidíte nevýhody této směny?   …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ÚKOL Č. 2 

 Znáš dobře české bankovky? Přiřaď hodnotu bankovky a jméno osobnosti. 

a)    100 Kč 1) Ema Destinová 

b)    200 Kč 2) Božena Němcová 

c)    500 Kč 3) J. A. Komenský 

d) 1 000 Kč 4) Karel IV. 

e) 2 000 Kč 5) T. G. Masaryk 

f) 5 000 Kč 6) František Palacký 

 

Odpověď: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ÚKOL Č. 3 

Jaké znáš zahraniční měny? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………
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 PENÍZE, PLATEBNÍ STYK 

Cíl: Dokážeš rozlišit hotovostní a bezhotovostní platební styk. Budeš umět 

použít nejběžnější platební nástroje v běžných situacích. 

 

Klíčová slova 

Peníze hotovostní a bezhotovostní, příjmový a výdajový pokladní doklad, výčetka peněz, 

příkaz k úhradě, platební karta. 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 

Vznik a vývoj peněz:  

 naturální směna; 

 zbožní peníze; 

 kovové peníze; 

 papírové peníze; 

 bezhotovostní peníze. 

Funkce peněz:  

 měřítko hodnoty; 

 všeobecný prostředek 

směny; 

 prostředek k uchování 

hodnoty (v podobě úspor či 

investic).  

Peníze:  
 jsou statkem, který slouží k vyjadřování hodnoty jiných druhů statků 

a služeb; 

 jsou prostředkem směny (tzv. všeobecný ekvivalent) a platebním 

prostředkem. 

Zdroj: https://zpravy.tiscali.cz/penize-ktere-vyletely-oknem-metodiky-
spolkly-stovky-milionu-nikdo-je-nepouziva-306247 
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Formy peněz: 

 Hotovostní peníze – oběživo – mince a bankovky;  

 Bezhotovostní peníze – vklady na účtech; 

 Cenné papíry – šeky, směnky. 

 

Hotovostní platební styk (platby z ruky do ruky): 

Při těchto platbách obdržíme paragon, účtenku: 

 platba penězi v supermarketu u pokladny, v restauraci, v kině…; 

 koupě známky, zaplacení za doručený balíček doručovací služby…; 

 zaplacení za služby např.: za opravu auta, pračky…; 

 zaplacení pokuty policistovi…. 

Obdržíme doklady vystavené bankou (výběrní lístek, vkladový lístek): 

- Výběr peněz v bance, složení peněz na bankovní účet. 

Obdržíme doklady vystavené poštou: 

- Zaslání peněz poštou – poštovní složenka. 

Bezhotovostní platební styk – převodem bezhotovostních peněz z účtu plátce 
na účet příjemce. 

Platby pomocí tiskopisů: 

- příkaz k úhradě – slouží k úhradě jedné platby; 

- hromadný příkaz k úhradě – více plateb na 

více účtů v jednom dni; 

- trvalý příkaz k úhradě – při pravidelně  

se opakující platbě témuž příjemci; 

- příkaz k inkasu – nejčastěji na základě dohody 

mezi plátcem a příjemcem např. telefon. 

Platby pomocí sítě:  

- internetem, telefonem. 

 

  

Zdroj: http://www.magsy.cz/25988n-platte-u-
nas-pohodlne-platebni-kartou 
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Hra 

O NEJLEPŠÍHO POKLADNÍHO 

Obdržel jsi pokladnu, ve které jsou bankovky a mince v hodnotě 10 000 Kč. 

Učitel ti bude zadávat úkoly, které se týkají platby v hotovosti za zboží a služby. 

Na samostatné lavici se nacházejí pokladní doklady, složenky, šeky, výčetka peněz, výběrní 

lístek. 

Po každém přečteném úkolu platby si vybereš vhodný platební doklad a jeho název zapíšeš 

do prvního sloupečku tabulky. 

Učitel ti zkontroluje správnost použitého dokladu. Za správně použitý doklad obdržíš 

příslušný obnos (uvedený na dokladu) do své pokladny. V opačném případě vydáš ze své 

pokladny patřičný obnos do banku učitele. Příjem i výdaj zapiš do příslušného sloupečku 

tabulky. 

Pokus se zdůvodnit správnost použitého dokladu. 

 

Název použitého 

dokladu 

Příjem v Kč (správně 

použitý doklad) 

Výdaj v Kč (nesprávně 

použitý doklad) 

1.   

2.   

3.   

4.   

celkem:   
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ÚKOL Č. 1 

Pracuj ve dvojici se spolužákem: 

Z předchozí hry máš peníze v pokladně. Doplň výčetku peněz (do sloupce částka), 

sečti kolik Kč je ve tvé pokladně. Zjisti, kdo byl nejlepším pokladníkem. 

Počet ks Hodnota (Kč) Částka v Kč 

 5 000  

 2 000  

 1 000  

 500  

 200  

 100  

 50  

 20  

 10  

 5  

 2  

 1  

Celkem:   
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ÚKOL Č. 2 

Vlastníš firmu Togr, která má účet u Komerční banky: 0082336842/0100 v Prostějově. 

Připrav příkaz k úhradě faktury za zboží č. 004312013 (variabilní symbol) od firmy 

Dobrý nápad. Faktura zní na částku 17 600 Kč a je splatná dne 10. 1. 2017. Konstantní 

symbol pro platbu za zboží je 008.  Číslo bankovního účtu firmy Dobrý nápad je 

00000344545741/0300.  

 

Zdroj: http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/vzory-a-tiskopisy-zdarma/prikaz-k-uhrade-vzor-k-tisku-formular-
tiskopis-ke-stazeni-online-zdarma 

 

ÚKOL Č. 3 

TEST 

6. Uveď, v jaké situaci se setkáváme s uvedenými doklady hotovostního 

platebního styku: 

a)  

Zdroj: https://www.techdraw.cz/vydajovy-pokladni-doklad-ean0000061.php 
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b)  

 

7. Při platbě v hotovosti (například v supermarketu) obdržíme… 

a) paragon, účtenku 

b) platební kartu 

c) výčetku peněz. 

 
8. Při zasílání peněz poštou (například výživné) použijeme… 

a) balík 

b) pokladní příjmový doklad 

c) peněžní poukázku. 

 
9. Bezhotovostní platební styk se uskutečňuje…  

a) převodem částky z účtu plátce na účet příjemce 

b) zasláním peněz poštou 

c) pomocí pokladního výdajového dokladu. 

 
10. PIN k platební kartě… 

a) je mé rodné číslo 

b) je identifikační čtyřmístný kód pro použití platební karty, který si musím pamatovat 

c) je číslo, které si musím zapsat na platební kartu. 

 
 

 

 

Zdroj: http://www.sos-dcr.cz/vyuka/ucetnictvi/kbvl.jpg 
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 FORMY PENĚZ 

Cíl: Seznámíš se s formami peněz, hotovostním a bezhotovostním platebním 

stykem a ochranou peněz. Naučíš se hospodařit se svěřenými prostředky  

a budeš samostatný v nakládání s penězi. 

 

Klíčová slova 

Domácí a zahraniční měna, mince, bankovky, platební karty – debetní a kreditní, ochranné 

prvky na bankovkách a platebních kartách. 

 

ÚKOL Č. 1 

III. Jaké znáš formy peněz: 

 

 

 

IV. Popiš ochranné prvky na bankovce: 

 

 Zdroj: https://www.cnb.cz/cs/platidla/ochranne_prvky/ochranne_prvky_1000.html 

1. 5. 

2. 6. 

3. 7. 

4. 8. 
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V. Napiš tři věci, na co by sis půjčil peníze: 

1. 

2. 

3. 

 

VI. Napiš tři věci, na co by sis nepůjčil peníze: 

1. 

2. 

3. 

 

VII. Bude výhodnější koupit mobilní telefon v německém obchodě, kde zaplatíš 200 

EUR, nebo v českém obchodě, kde ten stejný telefon stojí 4850,- Kč? Při 

směnném kurzu 25 Kč za 1 EUR. 

 

 

 

 

VIII. Napiš, jaký je rozdíl mezi jednotlivými druhy platebních karet. 

Debetní 

Kreditní 
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 ZALOŽENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU 

Cíl: Naučíš se vybrat vhodný peněžní účet u bankovního ústavu. 

 

Klíčová slova 

Účet, výběry z účtu, kontokorent, banka, devizový účet, inkaso. 

 

Ukázkový příklad 

Napiš, na co podle tvého názoru lze využít bankovní účet: 

 

 

 

 

 

 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 

 

Bankovní účet  

 slouží ke správě finančních prostředků, zaznamenává finanční 
transakce (pohyby peněz na účtu); 

 může být vedený v naší měně (korunách) nebo cizí měně (devizové 
účty). 
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ÚKOL Č. 1  

Samostatná práce 

Vyhledej na internetu pojmy „termínovaný účet“ a „kontokorent“. Zapiš jejich významy 

vlastními slovy: 

Kontokorent Termínovaný účet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankovní účet umožňuje:  

 vklady peněz – pravidelné (např. mzda) i nepravidelné (např. peníze za 
prodej automobilu); 

 výběry peněz – na pobočce banky, výběry z bankomatu; 

 inkasa – platbu si inkasuje druhá strana v nastaveném rozmezí (např. 
dodavatel elektřiny inkasuje platby za elektřinu);  

 příkazy k platbě – jednorázové i pravidelné, zadává majitel účtu. 

Podle čeho vybíráme účet:  

 poplatky za vedení účtu, výběry, inkasa, příkazy k platbě; 

 jaké služby od banky požadujeme; 

 dostupnost pobočky; 

 úročení vkladů; 

 další poskytované služby k účtům. 
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ÚKOL Č. 2  

Samostatná práce 

Odpověz na otázky a ujasni si, co budeš od svého účtu očekávat: 

K čemu budeš účet nejvíce 
využívat? 

 
 
 
 
 

Vyžaduješ vedení účtu zdarma? ANO/NE 

Vyžaduješ výběr hotovosti 
z bankomatů zdarma? 

ANO/NE 

Do jaké vzdálenosti má mít banka 
pobočku od tvého bydliště? Je to 
pro tebe důležité? 

 
 

Budeš využívat platby do zahraničí 
(k čemu?)? Je platba kartou brána 
jako platba do zahraničí? 

 
 
 
 

K čemu budeš využívat internetové 
a mobilní bankovnictví. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ÚKOL Č. 3  

Skupinová práce 

Utvořte skupiny podle instrukcí učitele a vyberte si jednu z bank. 

Na www stránkách zvolené banky najdi nabízené účty a odpověz na následující otázky: 

Banka: 

Nabízí vybraná banka účet zdarma? 

Jaké jsou další podmínky? 
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Je součástí internetové a mobilní 

bankovnictví? 

 

Kolik stojí výběr z vlastního a cizího 

bankomatu? 

  

Jaké služby jsou zpoplatněny? 

 

 

 

 

 

 

Jaké služby jsou zdarma?  

 

 

 

 

Kde má banka nejbližší pobočku?  

 

Odpovídají parametry účtu 

požadavkům definovaným v úkolu  

č. 2? 

Kterým ne? 

 

 

 

 

 

 

  

Kontrolní otázky 

Co je to bankovní účet? 

Co můžeš provádět s penězi na bankovním účtu? 

Podle čeho by sis vybral svůj bankovní účet? 
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 CENA, METODY STANOVENÍ CENY 

Cíl: Pochopíš podstatu stanovení ceny, seznámíš se s faktory, které cenu 

tvoří a ovlivňují, uvědomíš si vztah mezi cenou a ziskem. 

 

Klíčová slova 

Nabídka – poptávka, cena, metody stanovení ceny.  

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 

Nabídka Poptávka 

Výrobce nebo prodejce nabízí 

zboží/službu. 

Zboží/službu poptává zákazník  

(chce produkt koupit). 

DPH = Daň z přidané hodnoty 

21 %  základní (např. alkohol, sportovní zboží, elektronika) 

15 %  první snížená (např. základní potraviny – mléko, chleba) 

10 %  druhá snížená (např. léky, knihy, kojenecká výživa) 

Tuto daň platíme všichni při nákupu zboží a služeb; plátce DPH ji odvádí do státního 

rozpočtu. 

 

 Trh je tvořen nabídkou a poptávkou.  

 Tam, kde nabídka neuspokojuje poptávku, dochází ke zvyšování 

ceny za zboží/službu. 

Cena vyjadřuje peněžní hodnotu zboží nebo služby (produktu) na trhu. 

Cena = náklady + zisk + DPH 
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Kalkulace (výpočet ceny) – metody 

Nákladová metoda Marketingová metoda 

Cena musí být stanovena tak,  

aby se produkt prodával se ziskem. 

Konečnou cenu ovlivňují: 

 náklady na materiál a suroviny 

 mzdové náklady 

 náklady na pronájem, energie 

 zisk 

 DPH 

Cena stejného produktu se liší např. podle 

zákazníka, 

konkurence. 

 

 

ÚKOL Č. 1 

Při výrobě jednoho frgálu spotřebujeme:  

mouka .................................................. 7 Kč 

máslo ................................................. 15 Kč 

cukr moučka ........................................ 5 Kč 

droždí ................................................... 1 Kč 

vejce .................................................... 6 Kč 

mléko ................................................... 1 Kč 

koření ................................................... 7 Kč 

rum .................................................... 10 Kč 

povidla ............................................... 25 Kč 

 

 

Z každého frgálu chceme mít zisk 5 Kč. 

Vypočítej cenu surovin a připočti zisk.   

Výsledná cena: ………………………  

Zdroj:https://www.profipokladny.cz/katalog-
produktu/registracni-pokladny/ 
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ÚKOL Č. 2  

Další náklady na výrobu jednoho frgálu 

jsou následující:  

mzda pro pekaře .................................. 7 Kč 

energie ................................................. 5 Kč 

Vypočítej cenu i s dalšími náklady. 

 

 

 

 

Výsledná cena s dalšími náklady: ……………………… 

 

 

ÚKOL Č. 3  

Sazba DPH pro frgál je 15 %. Počítá se z ceny, kterou jste vypočetli v úkolu č. 2. 

Vypočítej DPH a následně prodejní cenu (i s DPH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapiš prodejní cenu frgálu: ………………………  
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Hra  

HRA NA ŽIVNOSTNÍKA (prodejce domácích valašských frgálů na trzích) 

Máme upečené frgály. Prodávat je budete na farmářských trzích. Prohlédněte si obrázky, 

které vám rozdá učitel. Polovina z nich souvisí s prodejem frgálů, druhá polovina ne.  

Pod každým obrázkem jsou uvedeny náklady přepočítané na 1 frgál. 

Vaším úkolem bude vybrat obrázky související s prodejem frgálů. Náklady 

přičtěte k prodejní ceně frgálu, kterou jste vypočítali v úkolu č. 3.  

Srovnejte výsledek (konečnou cenu frgálu) s výsledkem ostatních. Liší se? 

Utvořte skupinky, minimálně dva, maximálně čtyři žáci ve skupině.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná cena s dalšími náklady: ………………………  
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 DRUHY CEN 

Cíl: Naučíš se rozeznávat druhy cen a odhadovat ceny na trhu. 

 

Klíčová slova 

Cena, cena statků, cena služeb, cena práce, cena peněz. 

 

Hra  

Hra na tvorbu cen pomocí „obálkového“ prodeje 

Učitel napíše na post-it několik položek, např. kolo, míč, telefon, kniha, hodinky… Post-ity 

přilepí na tabuli, rozdá žákům cvičné peníze, každému žákovi stejnou sumu. Potom vybere 

jeden post-it a každý žák napíše na papírek, kolik je ochoten za tuto věc zaplatit. Návrh ceny 

každého žáka musí být tajný. Poté žáci svou nabídku ceny předloží učiteli. Věc obdrží žák, 

který nabídl zaplatit nejvíce. Postupně takto učitel prodá všechny věci. 

Kdo podle tvého názoru obchodoval nejlépe? 

 Pojmy k zapamatování, nové učivo  

 

 

Cena – vyjadřuje směnný poměr mezi směňovanými statky. 
Druhy cen: 

 cena statků a služeb:  
A. cena statků: 
1. nákupní (za kterou se zboží nakupuje) a prodejní (za kterou se zboží prodává); 
2. světová (cena na světových trzích) a domácí (cena na domácím trhu); 
3. konkurenční (vzniká na základě soutěže více podniků) a monopolní (vzniká na 

základě výsadního postavení jednoho podniku); 
4. volná (vytváří se působením nabídky a poptávky) a regulovaná (je vymezena 

státem); 
B. cena služeb: 
obchodní marže, přepravné, jízdné, poštovné, telekomunikační poplatky, vodné a 
stočné, nájemné; 

 cena práce – mzda; 

 cena peněz – úrok.  
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ÚKOL Č. 1 

Vyber a zakroužkuj správné slovo. 

A. Majitel obchodu s potravinami v místě tvého bydliště koupil jablka od místního 

zemědělce. Cena, za kterou zboží nakoupil je DOMÁCÍ – SVĚTOVÁ. 

 

B. Půjdeš dnes po vyučování do obchodu a koupíš si minerálku. Cena, za kterou ti ji 

obchodník prodá, bude pro něj cenou NÁKUPNÍ – PRODEJNÍ. 

 

C. Pronajmeš si garáž od soukromého majitele. Cena nájmu, který mu musíš zaplatit  

je VOLNÁ – REGULOVANÁ. 

 

D. Vybíráš si v obchodě telefon mezi několika různými značkami. Jejich ceny by měly být 

MONOPOLNÍ – KONKURENČNÍ. 

 

ÚKOL Č. 2 

Spoj pojem v levém sloupci s jeho definicí ve sloupci pravém: 

 

1. obchodní maže    a. cena služby osobní dopravy 

2. přepravné     b. cena služby za používání telefonu 

3. jízdné     c. obchodní přirážka 

4. poštovné     d. cena za pronájem bytových i nebytových prostorů 

5. telekomunikační poplatky   e. cena služby nákladní dopravy 

6. vodné a stočné    f. cena služby pošty za dopravu zásilek 

7. nájemné     g. cena za dodávku a odvod vody 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Pro chytré hlavičky 

Nejdříve odhadni cenu a pak zkus najít na internetu příklad ceny těchto položek. 

 ODHAD SKUTEČNOST 

cena Škody Octavia 
  

cena bytu 2 + 1 

v nejbližším městě 

  

měsíční mzda pracovníka 

tvé profese ve tvém 

regionu 

  

úrok hypotéky 
  

 

 

Kontrolní otázky 

Které druhy cen běžně platíš? 

Které druhy cen platí tvoji rodiče? 
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 CENOVÉ TRIKY 

Cíl: Naučíš se rozeznávat běžné cenové triky a dokážeš uvést i další, se 

kterými se setkáváš v praxi. 

 

Klíčová slova 

Cenový trik, baťovská cena, sleva, DPH. 

 Poloviční cena!  

 Akce!  

 Dva v ceně jednoho!  

Takovými hesly lákají supermarkety zákazníky k nákupu. Zatímco vy si myslíte, jak moc 

jste ušetřili, obchodníci si mnou ruce. Dobře totiž vědí, že ve skutečnosti jste utratili ještě 

víc než obvykle. Ceny jsou na pochodu. Rychlost pohybu cen v obchodech nabírá tempo 

Martiny Sáblíkové na olympijských hrách. Pro úplný přehled by si zákazník musel ceny 

pravidelně zapisovat, na což nikdo nemá čas ani nervy. Obchody dobře vědí, že si jejich 

klienti nebudou doma malovat grafy s vývojem cen banánů nebo čaje. Zboží  

i supermarketů je prostě tolik, že je nemožné udržet si přehled. 

Zamysli se a pokus se odpovědět na následující otázky: 

 Proč se vám doma ve schránce objevují pravidelně letáky supermarketů  

a hypermarketů? 

 Ovlivňují tebe a tvé rodiče akční slevy uvedené v letácích? 

 Která „akční sleva“ se ti nevyplatila?  

 

 Pojmy k zapamatování, nové učivo  

  
Co jsou cenové triky? 

 Různé marketingové finty, jak prodejce může spotřebitele 

oklamat a donutit koupit i to, co nepotřebuje.  

 Úprava ceny před konečným prodejem s využitím 

psychologie ceny. 
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ÚKOL Č. 1 

 „Co zamýšlí obchodník, když…?“ 

I. Dává zákazníkovi k dispozici velký nákupní vozík: 

 

 

 

II. Oceňuje zboží cenami, jako jsou: 

 

 

 

 

III. Láká zákazníka:  

 

 

 

 

IV. Rozděluje ceny v ceníku: 

 

 

 

 

Polopenze 

2 999,- 
Chorvatsko 

jen za 4 999,- 

Doprava  

1 299,- 

99,- 

Sleva až  

80 % 

2+1 

zdarma 

9,90 8 990,- 
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V. Prodává komplety:                                hrníček     +    čaj zdarma 

 

 

 

 

VI. Zachová cenu při rostoucích nákladech: 

1,90               1,90  

Zdroj:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Rohl%C3%ADk 

 

 

 

 

VII. Uvádí ceny bez DPH: 

 

 

 

10 000,- 
Cena s DPH 

12 100,- 
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ÚKOL Č. 2 

Vypracuj samostatně 

 

I. Uveď vhodný příklad tzv. baťovských cen u následujících výrobků:  

Zdroj: 
http://www.jakubsafr.cz/tenisky-
polo-ralph-lauren-train100-
809710298002-barevn%C3%A1-
p%C3%A1nsk%C3%A9-online-p-
274.html 

  

 

  

 

 

 

II. Vypočítej novou cenu u těchto zlevněných výrobků a zapiš ji do tabulky: 

 

výrobek původní cena v Kč sleva sleva v Kč nová cena v Kč 

máslo 30,- 30 %   

tričko 260,- 50 %   

boty 1 200,- 10 %   

 

 

  

Zdroj:  
https://eshop.ventobohemia.cz/vlas
ove-sampony-a-
kondicionery/103903-schauma-
sampon-pro-muze-s-extraktem-
chmelu-3838824086675.html 

Zdroj: 
https://www.moolbike.cz/27-5--
damska-horska-kola-mtb/damske-
horske-kolo-kellys-vanity-20-dark-

pink-27-5/ 

Zdroj: 
https://www.jozanek.cz/divci-
sukynka-cervena-p11906/ 
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III. Zakroužkuj výrobky, na které dává obchodník sezónní slevu:  

  

Zdroj: https://www.mujnakup-
ostrava.cz/Bio-maslo-200g-d138.htm 

Zdroj: 
https://www.eva.cz/zbozi/60556/pracka-
amica-awsn-10-lcd/ 

Zdroj: https://www.jankusport.cz/Rossignol-Hero-Fis-SL-R21-RAGAE02-
SPX-12-vel-150cm-Sjezdove-lyze-d3718.htm 

Zdroj: https://www.bike-
forum.cz/bazar/kategorie/horska 

Zdroj: http://kocarkydetske.nakupujeme.cz/16807-
rukavice-saly-nakrcniky/44981-divci-zimni-komplet-
cepice-sala-rukavice/ 

Zdroj: https://www.dama.cz/clanek/druhy-ryze 

Zdroj: http://www.kafekafe.eu/ 
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 POROVNÁNÍ CEN 

Cíl: Vyhodnotíš ceny nákupu z různých zdrojů a provedeš výběr 

nejvhodnější varianty. 

Klíčová slova 

Domácí a zahraniční měna, doprava zboží, e-shop, DPH, splátky, porovnání cen. 

 

ÚKOL Č. 1 

Porovnání cen e-shop z ČR – kamenný obchod – dovoz z Německa – nákup 

z Číny.  

Porovnej cenu mobilního telefonu Samsung Galaxy S7. K zjištění cen využij 

počítače a připojení k síti internet. Ke každému způsobu nákupu uveď klady, nebo 

zápory.  

Na konci hodiny uveď, pro který způsob nákupu ses rozhodl. 

d) kamenný obchod např. www.datart.cz   

nejnižší zjištěná cena: 

 

 

 

 

 

 

 

e) e-shop z ČR, použít porovnávače cen např. www.heureka.cz  

nejnižší zjištěná cena:  

  

 

 

 

 

 

Proč ano? Proč ne? 

Proč ano? Proč ne? 

http://www.datart.cz/
http://www.heureka.cz/
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f) dovoz z Německa např. na www.euronics.de   

nejnižší zjištěná cena:  

  

 

g)  

h)  

 

 

 

      d)Nákup z Číny např. na www.aliexpress.com  (poštovné je zdarma)  

             nejnižší zjištěná cena:  

 

  

i)  

j)  

 

 

 

 

 

 

ÚKOL Č. 2 

Kolik bude stát tablet koupený v obchodě, pokud jeho cena bez DPH je 10 500,- Kč a 

DPH je 21%  

 

 

 

 

 

 

 

Proč ano? Proč ne? 

Proč ano? Proč ne? 

Cena: Kolik je 1 %? 

Kolik je 21 %? Jaká je cena celkem? 

http://www.euronics.de/
http://www.aliexpress.com/
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ÚKOL Č. 3 

Kolik celkem zaplatíš, pokud si tento tablet koupíš na splátky za následujících podmínek? 

1) Při nákupu zaplatíš 10 % ceny (včetně DPH). 

2) Celou cenu tabletu splácíš ve dvanácti splátkách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolik zaplatíš ihned při nákupu (10 %)? 

Kolik bude jedna splátka? 

Kolik zaplatíš celkem na splátkách? 

Jaká bude celková cena (splátka při nákupu + 12 splátek)? 

Zdroj: https://www.alza.cz/samsung-galaxy-tab-s3-9-7-lte-cerny-d4748175.htm 
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 PŘÍJMY – DRUHY PŘÍJMŮ 

Cíl: Pochopíš podstatu a možnosti příjmů, jejich význam, a dokážeš rozlišit 

druhy příjmů. 

 

Klíčová slova 

Životní úroveň, Maslowova pyramida životních potřeb, příjmy, rozlišení a druhy příjmů. 

 

Příběh 

Jana měla ráda přírodu a zalíbila se jí práce na zahradě a vytváření květinových vazeb. 

Vyučila se zahradnicí. Po vyučení začala pracovat v květinářství, práce se jí velmi líbila  

a byla spokojená. Měla ráda svou práci a pravidelný měsíční příjem. Jednoho dne  

jí majitelka květinářství oznámila, že obchod zavírá. Jana zůstala bez práce a bez 

pravidelného měsíčního příjmu. Na úřadu práce dostala podporu v nezaměstnanosti  

a pravidelně na úřad docházela, ale za nějaký čas se jí nechtělo ani vstát z postele.  

Na úřadu práce jí nabídli rekvalifikaci na operátorku výroby. Jana to odmítla, protože  

se chtěla v práci věnovat pouze tomu, co ji baví. Občas četla inzeráty, ale práci podle 

jejích představ nikdo nenabízel. Po čase přišla i o podporu a jediným jejím příjmem byly 

dávky v hmotné nouzi. 

Otázky k příběhu: 

Kde byla chyba? 

 

 

 

Jak to mohlo být správně? 
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Jak se chybě vyhnout? 

 

 

 

 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 

O penězích, které dostaneme – do ruky nebo na účet – si rozhodujeme sami. 

 

Životní úroveň – označuje míru uspokojení potřeb materiálních i nemateriálních 

zbožím nebo službami:  

- jestli můžeme uspokojit své životní 

potřeby; 

- jestli můžeme dělat to, co chceme. 

 

Je důležité umět s příjmy dobře 

hospodařit. 

 

 

Životní úroveň je dána uspokojováním 

jednotlivých potřeb, které jsou 

znázorněny v pyramidě lidských potřeb. 

 

  Zdroj: https://zsf.cz/show/seo-2018/attachment/maslowova-
pyramida-potreb-zeptejsefilipa 
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Příjmy (druhy: pravidelné / nepravidelné / jednorázové; aktivní / 
pasivní) 

 

Pravidelné: 

- Mzda – pravidelný příjem za práci. 

Musíme si uvědomit, že lidé s vyšším vzděláním najdou snáze práci – je to také 

proto, že se rychleji novou práci naučí – využijí každou příležitost k tomu, učit  

se nové věci – učení je trénink mozku – mozek, tak jako svaly, potřebuje trénovat. 

- Důchody – starobní, invalidní, vdovský, vdovecký, sirotčí a vojenský. 

Důchod je podpora od státu pro lidi, kteří z nějakých důvodů nemohou pracovat, 

pro získání je třeba splnit určité podmínky. 

- Dávky – pomoc státu.  

Každému se může život nějak zkomplikovat – když se to stane, může pomoci stát.  

V nepříznivých situacích jsou zdrojem příjmu dávky. 

- Příjmy z podnikání. 

- Příjmy z pronájmu. 

 

Nepravidelné: 

- příležitostná práce; 

- odměny; 

- úroky z vkladů; 

- honoráře, provize; 

- příjmy z cenných papírů 

(dividendy). 

 

Jednorázové: 

- prodej majetku; 

- dědictví; 

- příjmy z pojištění; 

- dary.

 

Aktivní 

Aktivní příjmy jsou všechny druhy příjmů, které získáváme svou vlastní prací 
(mzda, odměny, provize). K tomuto druhu příjmů se váže náš osobní čas – nebudeme-li 
chodit do práce, nebudeme dostávat žádnou mzdu. Zde pracujeme pro peníze. 

 

Pasivní 

Sem patří všechny druhy příjmů, které se neváží k našemu osobnímu času. Patří sem 

např. úroky, dividendy, nájemné. Tady peníze pracují pro nás. 
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ÚKOL Č. 1  

TEST 

I. Životní úroveň 

a) označuje míru uspokojení potřeb materiálních i nemateriálních zbožím nebo 

službami 

b) zajišťuje stát bez našeho přičinění 

c) je na celém světě stejná 

II. Mezi fyziologické potřeby patří 

a) seberealizace 

b) potřeba uznání a ocenění 

c) uspokojení hladu a žízně 

III. Příjmy dělíme na 

a) pravidelné, nepravidelné, jednorázové 

b) pravidelné, nepravidelné, jednorázové a aktivní, pasivní 

c) pravidelné a aktivní 

IV. Pokud „peníze pracují pro nás“, pak jde o příjem 

a) jednorázový 

b) aktivní 

c) pasivní 

V. Kam docházíme v případě ztráty zaměstnání? 

a) úřad práce 

b) úřad na ochranu osobních údajů 

c) finanční úřad 

 

ÚKOL Č. 2 

Zařaď jednotlivé příjmy dle druhu do příslušných sloupců. 
- honorář, provize 
- důchod 
- dávka 
- mzda 
- příjem z podnikání 
- odměna 
- příjem z dědictví 
- úrok z vkladů 
- příjem z cenných papírů 
- dar 
- příjem z prodeje majetku 
- příjem z pronájmu 
- příjem z pojištění 
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Nepravidelné Jednorázové Pravidelné 

   

   

   

   

   

 

Pro chytré hlavičky 

Jana měla měsíční mzdu 12 000 Kč. 

Petr má měsíční mzdu 35 000 Kč. 

Jana po ztrátě zaměstnání má měsíční příjem 3 410 Kč. 

Napište, na jakou úroveň uspokojování potřeb se každý z nich dostane, když činí: 

 fyziologické potřeby – 6 000 Kč/měsíc 

 potřeba jistoty a bezpeční – 5 000 Kč/měsíc 

 společenské potřeby – min. 2 000 Kč/měsíc 

 potřeba uznání a ocenění – …………………. 

 potřeba seberealizace – ……………………… 
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I. Jana dokázala ze své měsíční mzdy uspokojit potřeby: 

 

 

II. Petr dokáže ze své měsíční mzdy uspokojit potřeby: 

 

 

III. Jana po ztrátě zaměstnání dokáže ze svého příjmu uspokojit potřeby: 

 

 

IV. Uveďte, co by Jana měla udělat (po ztrátě zaměstnání) pro to, aby 

dokázala uspokojit fyziologické potřeby: 
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Hra 

I. Jaká povolání vykonávají lidé na obrázcích? 

II. Napiš, co musí umět nebo znát, aby mohli svou práci dělat dobře.  

III. Zkus odhadnout jejich měsíční mzdu. 

 

Zdroj: https://www.tyden.cz/rubriky/media/ucitelka-kritizovala-prvnacky-na-facebooku-prisla-o-praci_198067.html 

  Povolání: 

Vzdělání, dovednosti: 

Mzda: 

 

 

Zdroj: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/317172-prakticky-lekar-ma-na-slovensku-zvladnout-i-drobne-chirurgicke-
zakroky.html 

Povolání: 

Vzdělání, dovednosti: 

Mzda: 
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Zdroj: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/159811/calounik-kvetinarka-uklizecka-to-my-se-starame-o-klause.html 

 Povolání: 

Vzdělání, dovednosti: 

Mzda: 

 

 

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/mhd/dopravni_podnik_vybavuje_nove_autobusy_kamerami.html 

  Povolání: 

Vzdělání, dovednosti: 

Mzda: 
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 ROZPOČET DOMÁCNOSTI 

Cíl: Naučíš se sestavit rozpočet domácnosti s ohledem na příjmy a výdaje. 

 

Klíčová slova 

Rozpočet domácnosti, vyrovnaný rozpočet, přebytkový rozpočet, schodkový rozpočet, 

zadlužování. 

Odpověz na otázky: 

Co je hospodaření domácnosti? 

Podílíš se na tvorbě rodinného rozpočtu? 

Víš, jaké jsou příjmy a výdaje tvé rodiny? 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 

Hospodaření domácnosti – je nakládání s penězi, rodinný rozpočet.  
 

Rodinný rozpočet - je plán finančního hospodaření rodiny.  Pokud si rodina 
vytvoří plán finančního hospodaření, získá tak kontrolu nad svou finanční 
situací a sníží riziko zbytečných výdajů a případného zadlužování. Finanční 
plán pomůže také najít zdroje pro rezervy a úspory v rodinném rozpočtu a 
připravit se tak  
na nečekané výdaje. 

Rozpočet domácnosti se skládá: 

 z příjmů: jedná se o peníze, které domácnost získá; 

 z výdajů: jedná se o peníze, které rodina utratí – např. za výdaje 

spojené  

s bydlením (nájem, elektřina, strava, oblečení, koníčky …). 

 

Každá rodina má pravidelné a nepravidelné výdaje, měla by být připravena  
i na nečekané výdaje, jako je oprava domácích spotřebičů, automobilu apod. 
Některé výdaje jsou ovlivnitelné, např. spotřeba elektrické energie, výdaje za 
telefon, internet. 

 

Aby rodině nevznikal dluh, musí být výdaje stejné nebo menší než příjmy. 
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Podle finančního poradce Jana Harbáčka ze společnosti Partners by ideální rozdělení 

finančních výdajů mělo být následující: 

 10 % na kontě finanční svobody – dlouhodobé úspory, které se budou investovat  

a zhodnotíme je; 

 10 % na kontě pro radost – koupě oblíbených věcí či dovolených; 

 50 % na kontě běžných nákupů – výdaje na bydlení, jídlo, telefony; 

 10 % na kontě velkých nákupů – finance střádané na pořízení nákladnějších věcí, 

např. vybavení domácností, auto; 

 10 % na vzdělávacím kontě na různé kurzy či knihy; 

 10 % na kontě dárků a charity – finance na veškeré dárky (vánoční, narozeninové, 

svatební), pozornosti blízkým a vydání potřebným – charita. 

 

 

Sestavování rodinného rozpočtu znamená:  

1) Zpracování přehledu všech příjmů rodiny: 

 Mezi nejčastější příjmy patří: mzda, plat, výdělky z brigád, z podnikání, 

příjmy ze spoření (úroky), důchod – starobní, invalidní, sirotčí, vdovský, 

sociální dávky, výnosy z pronájmu, výživné. 

2) Sečtení všech vydání rodiny. Lze je rozdělit na výdaje nutné a zbytné: 

 výdaje nutné: nájemné, výdaje za elektřinu, plyn, topení, vodu, pojištění, 

splátky půjček, leasingu, hypoték, výdaje na dopravu, provoz automobilu, 

potraviny, školné, kroužky dětí, učební pomůcky, léky, údržba 

domácnosti, zahrady, běžné oblečení; 

 výdaje zbytné: módní oblečení, drahá elektronika, dovolená, alkohol, 

cigarety, luxusní auta a jiné zboží, koníčky a další.  

3) Porovnání příjmů a výdajů. Mohou nastat tyto situace: 

 výdaje jsou větší než příjmy: jedná se o schodkový rozpočet, rodina  

se zadlužuje; 

 výdaje a příjmy se rovnají: jedná se o vyrovnaný rozpočet; 

 výdaje jsou nižší než příjmy: jedná se o přebytkový rozpočet, rodina část 

peněz spoří a vytváří si finanční rezervu. 

Ideální stav je rozpočet přebytkový. 

4) Přehodnocení nastaveného rozpočtu:  

 Po vypracování rozpočtu je vhodné zvážit, zda nastavené výdaje nelze 

omezit tak, aby si rodina mohla vytvářet finanční rezervu. 
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ÚKOL Č. 1 

Rodina Novákova bydlí v malém domku v Ivančicích. Rodinu tvoří tatínek, který pracuje 

jako automechanik v malé autoopravně v Ivančicích. Za svoji práci dostává tatínek 

peníze. Odměně za jeho práci se říká mzda. Měsíční mzda tatínka je 25 000 Kč.  

V minulém měsíci dostal tatínek ještě odměnu 1 500 Kč.  Maminka pracuje jako učitelka 

na základní škole v Ivančicích a za svoji práci dostává plat. Měsíčně maminka dostává  

18 500 Kč. Do rodiny patří také dvě děti, děvčata Eva, které je 6 let, a Hana, které je  

12 let. Obě chodí na základní školu.  

 

Spočítej příjmy rodiny za minulý měsíc. Rozděl je na příjmy pravidelné a příjmy 

nepravidelné. 

 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

ÚKOL Č. 2 

Rodiče platí měsíčně 5 500 Kč na náklady spojené s bydlením (elektrika, plyn, voda, 

internet, televize, telefon), děvčatům platí každý měsíc za obědy ve školní jídelně celkem 

920 Kč. Evě platí každý měsíc 200 Kč za kroužek aerobiku, Haně 250 Kč za jazykovou 

školu, kde se Hanka učí francouzštinu, a 150 Kč za kroužek tenisu. 1 500 Kč platí 

měsíčně za pojištění a přibližně 1 500 Kč za provoz osobního automobilu. Každý měsíc 

dostávají Eva a Hana kapesné, každá 300 Kč. Přibližně 8 000 Kč utratí rodina měsíčně 

za jídlo a 800 Kč za potřeby pro domácnost (drogerie, čisticí prostředky). Minulý měsíc 

koupili rodiče Evě k narozeninám novou koloběžku za 2 600 Kč, Haně novou učebnici 

do francouzštiny za 450 Kč a novou tenisovou raketu za 2 000 Kč. Eva také potřebovala 

nové boty za 650 Kč. Maminka platila u kadeřníka 420 Kč. Tatínek si koupil košili za 400 

Kč. Hana potřebovala 1 200 Kč na školní exkurzi do Beskyd a celá rodina byla v kině, kde 

utratila 1 200 Kč. 

 

a) Rozdělte výdaje rodiny Novákových za minulý měsíc na výdaje zbytné a nutné. 

b) Rozdělte výdaje rodiny Novákových za minulý měsíc na výdaje pravidelné  

a mimořádné. 

c) Spočítejte celkové výdaje rodiny za minulý měsíc. 

d) Kolik peněz Novákovi za minulý měsíc ušetřili? 
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a) výdaje zbytné a nutné: 

Výdaje nutné Výdaje zbytné 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) výdaje pravidelné a mimořádné: 

Výdaje pravidelné Výdaje mimořádné 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) celkové výdaje Novákových za minulý měsíc: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

d) úspora rodiny Novákových za minulý měsíc: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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ÚKOL Č. 3 

Eva dostává každý měsíc 300 Kč kapesné. Minulý měsíc si 15 x koupila zmrzlinu za 12 

Kč, 1 x limonádu za 25 Kč a gumičky do vlasů za 45 Kč.  

a) Spočítej, kolik peněz Eva minulý měsíc utratila a kolik jí z kapesného zbylo.  

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

b) Kdyby si částku, která jí zbyla, šetřila každý měsíc, kolik korun bude mít za 1 rok 

našetřeno? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ÚKOL Č. 4 

Rodiče odjeli na týden na dovolenou. Ty zůstaneš sám(a) doma, máš zaplacené náklady 

spojené s bydlením, obědy ve školní jídelně, kroužky. Rodiče ti dají 2 000 Kč.  

V ledničce ani ve spíži už není žádné jídlo. Zkus sestavit rozpočet, do kterého zahrneš 

své výdaje za týden, kdy rodiče nebudou doma.  Pokud neznáš ceny potravin, zkus je 

vyhledat na Internetu. Dobře si promysli, za co 2 000 Kč utratíš a jestli se ti podaří něco 

ušetřit, případně na co chceš ušetřené peníze použít: 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 



13 Výdaje domácnosti 

Dílčí oblast gramotnosti: Rozpočtová  

Obor vzdělání: Opravářské práce, 1. ročník 

 

58 
 

 VÝDAJE DOMÁCNOSTI 

Cíl: Naučíš se rozeznávat výdaje domácnosti a rozdělovat je na zbytné a 

nezbytné. 

Klíčová slova 

Výdaje, zbytné výdaje, nezbytné výdaje. 

Příběh pana Mrázka 

Dnes má pan Mrázek špatný den. Drží v ruce již druhou upomínku na zaplacení splátky 
nebankovní půjčky na částku 5 000 Kč. Pokud ji neuhradí do tří dnů, bude na jeho mzdu 
uvalena exekuce. Co jenom řekne jeho manželka? Ta o ničem neví. Myslí si, že si tu 
motorku koupil z odměn v zaměstnání. Copak by si někdy mohl pořídit motorku ze mzdy 
25 000 Kč čistého? Vždyť má dvě děti, manželka je na mateřské dovolené. Jen nájem  
je stojí 6 000 Kč, inkaso 2 000 Kč. A děti? Přece nemůže šetřit na dětech. Jen ty pleny  
je měsíčně stojí 1 500 Kč, mléko a další strava pro děti 3 000 Kč. A pojištění? Nedávno 
nechal všechny pojistit. Měsíčně to přijde na 700 Kč. Nákup jídla a běžných potřeb  
do domácnosti pro něj a manželku spolknou týdně dalších 2 000 Kč. Občas si zajdou  
na výlet nebo večeři. A oblečení, to již nakupují ve slevách. I tak je to částka  
přes 2 000 Kč měsíčně. Ty děti rostou jak z vody. Další splátka je úvěr ze stavebního 
spoření 3 000 Kč, a to nemluvě o dovolené, kterou manželce letos slíbil… Jak to jenom 
udělá? Jak to jenom Monice řekne? Jak to jenom vyřešit? 

 

Diskutuj se spolužáky, pokus se odpovědět na otázky: 

a) Jaké jsou výdaje pana Mrázka a v jaké měsíční výši? 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

b) Které z těchto výdajů má pan Mrázek pravidelně měsíčně? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

c) Které z těchto výdajů jsou nezbytné pro zajištění základních potřeb rodiny Mrázkovy? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

d) Které výdaje může pan Mrázek omezit nebo zcela vyloučit? Kolik by tak ušetřil? 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 

 

 

    

 

 

 

 

Zdroje:  
https://www.vitalia.cz/clanky/ceske-mleko-od-zahranicni-kravy/ 
https://www.goldway.eu/detail/f40-023-bizuterie-nausnice/ 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kelt_(pivo).JPG 
 

Výdaje domácnosti  

Výdaje domácnosti jsou všechny peníze, které domácnost za určité 
období vydává. Výdaje dělíme na pravidelné, nepravidelné a jednorázové, 
dále pak ještě na nezbytné (nutné) a zbytné (ty, bez kterých se naše 
domácnost obejde). 

Druhy výdajů domácnosti: 

VÝDAJE PRAVIDELNÉ NEPRAVIDELNÉ JEDNORÁZOVÉ 

NEZBYTNÉ nájem, zálohy na 

spotřebu vody, 

elektřinu, plyn, 

potraviny, 

doprava do 

zaměstnání, 

školy, splátky 

úvěrů… 

vybavení 

domácnosti, 

oblečení, školní 

pomůcky, 

pojištění… 

koupě bytu, koupě 

auta, oprava 

střechy… 

ZBYTNÉ kultura, zábava, 

sport, alkohol, 

cigarety…  

výlety, dovolená… koupě motorky… 
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ÚKOL Č. 1 

Samostatná práce: Rozděl uvedené výdaje na pravidelné, nepravidelné, jednorázové, 

zbytné a nezbytné do připravené tabulky: 

• nákup chalupy za 2 mil. Kč, 

• dar 1 000 Kč místní škole, 

• nájem 5 000 Kč, 

• cigarety 80 Kč, 

• dětské pleny 250 Kč, 

• klokaní maso 1 kg 400 Kč. 

Druh výdajů Pravidelné Nepravidelné Jednorázové 

Nezbytné 

 

 

 

   

Zbytné 

 

 

 

   

 

ÚKOL Č. 2 

Společná práce: Doplň definici v pracovním sešitě. (Použij pomocné výrazy) 

• Nepravidelné výdaje jsou ty, jejichž výše……………….a ne pokaždé je vydáváme  

…………………………. 

• Jednorázové zbytné výdaje jsou ty, které jsou ………………………………….. 

a můžeme se bez nich…………… 

Pomůcka: ve stejném čase, kolísá, obejít, nahodilé. 
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ÚKOL Č. 3 

Samostatná práce: Vypiš možnosti snížení výdajů z úkolu č. 1. 

Výdaj Možnosti snížení 

nákup chalupy za 2 mil. Kč  

dar 1 000 Kč místní škole  

dětské pleny 250 Kč  

nájem 5 000 Kč  

cigarety 80 Kč  

klokaní maso 1 kg 400 Kč  

 

ÚKOL Č. 4 

Samostatná práce: Pokus se odhadnout a potom najdi na internetu: 

a) výši mzdy ve tvém kraji v oboru, který studuješ,  

b) minimální mzdu v ČR v letošním roce, 

c) výši nájmu za byt 3+1 v lokalitě, kde bydlíš, 

d) cenu tohoto bytu v osobním vlastnictví. 

Odpovědi: 

  odhad realita 

mzda v mém oboru   

minimální mzda   

nájem bytu 3 + 1   

cena bytu 3 + 1   

 

Jak se ti líbila hodina? Zakroužkuj smajlíka. 

 

Zdroj: https://cz.depositphotos.com/179059658/stock-illustration-set-cartoon-emoticons-vector-eps10.html                                   
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 RODINNÝ ROZPOČET 

Cíl: Získáš představu o rodinném rozpočtu, rozeznáš příjmovou a výdajovou 

stránku a dokážeš najít možné úspory. 

Klíčová slova 

Rodinný rozpočet vyrovnaný, přebytkový a schodkový, pravidelné, nepravidelné  

a jednorázové výdaje, struktura rodinných příjmů, úspory. 

 

Vysvětli tato přísloví: 

 Kdo šetří, má za tři. 

 Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše. 

 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 

 

ÚKOL Č. 1 

Doplň vhodné slovo. 

Při sestavování rodinného rozpočtu zjišťujeme …………………………….. mezi příjmy  

a výdaji. 

(Nápověda: součet, rozdíl, podíl, procento) 

 

 

Rodinný rozpočet – je plán finančního hospodaření domácnosti.  

Rodinný rozpočet může být: 

1. vyrovnaný .............  příjmy = výdaje, nevznikají dluhy ani úspory; 

2. přebytkový ............  příjmy > výdaje, vznikají úspory; 

3. schodkový ............  příjmy < výdaje, vznikají dluhy. 
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ÚKOL Č. 2 

Doplň druhy rozpočtu a vysvětli rozdíly mezi nimi. 

Příjmy < výdaje => rozpočet je……………………………….. 

Příjmy > výdaje => rozpočet je……………………………….. 

Příjmy = výdaje => rozpočet je……………………………….. 

 

ÚKOL Č. 3 

Kolik měsíčně ušetříš, když z měsíčního příjmu rodiny ve výši 35 000 Kč platíš výdaje ve 

výši 28 000 Kč měsíčně? 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

ÚKOL Č. 4 

Vyjmenuj rodinné příjmy – alespoň 3 příklady. 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

Co tvoří příjmy rodiny:  

 čistá mzda rodičů, příjmy z brigád členů rodiny; 

 příjmy z podnikání; 

 příjmy z pronájmu (např. bytu, garáže); 

 kapitálové příjmy (peníze na spořicích účtech, akcie);  

 sociální dávky (podpora v nezaměstnanosti, přídavky na děti apod.). 

Výdaje rodiny rozdělujeme:  

 nutné a zbytné; 

 pravidelné, nepravidelné a jednorázové. 

Výdaje rodiny mohou být například: 

Inkaso, platba školy v přírodě, splátka půjčky, platba nové plynové přípojky, 
kapesné dětem, nájem, jídlo, ošacení, platba kroužků a dalších volnočasových 
aktivit atd. 
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ÚKOL Č. 5 

Vypiš do tabulky pravidelné, nepravidelné a jednorázové výdaje domácnosti, ty ještě 

rozděl na nutné a zbytné. 

VÝDAJE PRAVIDELNÉ 
NEPRAVIDELNÉ NEBO 

JEDNORÁZOVÉ 

NUTNÉ   

ZBYTNÉ   

 

ÚKOL Č. 6 

Po vyučení nastoupíš do zaměstnání a tvůj čistý měsíční příjem bude 14 000 Kč. Sestav 

si svůj měsíční rozpočet, včetně bydlení v pronajatém bytě. 

a) Pokud je rozpočet přebytkový, kolik dokážeš ušetřit za rok? 

b) Jaká jsou možná řešení, pokud je rozpočet schodkový? 

c) Jaké ti při zařizování bytu hrozí jednorázové výdaje? 

 

Výdaj: Kč 

Pronájem bytu 1+1  

Energie  

Výdaje na dopravu  

Kabelová TV a telefon  

Kultura a zábava  

Strava  

CELKEM  

  

Kontrolní otázky 

Co je to rodinný rozpočet a jaký může být? 

Co patří mezi příjmy rodiny? 

Co tvoří výdaje rodiny? 

Jaký by měl být tvůj rodinný rozpočet po ukončení školy?



 

  

 


