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Soutěž a hra Rozpočti si to! 
Metodika pro učitele 

 
Toto je metodická příručka k celostátní soutěži a hře Rozpočti si to! - verzi pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Cílem je 
metodicky a didakticky podpořit učitele, aby lépe poznali tento výukový nástroj a uvědomili si široké možnosti jeho 
využití - příručka podporuje použití soutěže přímo při výuce s celou třídou žáků rozdělenou do týmů.   
V úvodu jsou popsány základní principy soutěže, smysl, témata, informace k registraci apod.  
Druhá část je pak věnována metodickým listům k jednotlivým lekcím s využitím webové aplikace Rozpočti si to! a herních 
úkolů.     
Aktuální informace k soutěži najdete na www.rozpoctisito.cz.  

Smysl soutěže 
Smyslem interaktivní soutěže Rozpočti si to! je rozvinout finanční gramotnost účastníků – žáků základních a 
středních škol, jejich rodičů a učitelů, a to zejména v tématu domácího hospodaření. 

Téma soutěže 
 základy finanční gramotnosti a zdravé finanční návyky 
 principy tvorby domácího (rodinného) rozpočtu 
 možné formy výdělku – aktivní a pasivní příjem 
 finanční produkty – přebytkové i schodkové 
 ... a další 

Soutěž dále rozvíjí 
 schopnost učit se (různými nástroji) a pracovat s informacemi 
 kompetence k podnikavosti (vč. týmové spolupráce) a tvořivosti 
 digitální kompetence (např. příprava prezentace, střih videa apod.) 
 ... a další 

Jak se soutěží, registrace 
Soutěž je postavena na hře, která běží ve WEBOVÉ APLIKACI. Nejlepší týmy postupují do velkého finále v Praze. 

 Soutěží se V TÝMECH o 2–4 žácích a 1 dospělé osobě (ta funguje také jako hlavní kontaktní osoba) 
o alespoň 2 členové týmu musí být z dané věkové kategorie (tj. 2. stupeň ZŠ nebo SŠ) 
o 1 dospělák může být kontaktní osobou pro více týmů 
o Týmy mohu být školní, kdy je dospělou osobou učitel, mohou to být však také rodinné týmy, kdy je 

dospělou osobou jeden z rodičů (popř. oba rodiče a jejich děti) 
4 je ideální počet členů týmu, neboť je hra postavena na 4členných domácnostech a ve 4 je tak nejlépe možné 
rozdělit si jednotlivé role 

 REGISTRACE probíhá přímo ve webové aplikaci www.rozpoctisito.eu.  
o Nejdříve se zaregistruje dospělá osoba (učitel nebo rodič) – k registraci stačí jméno a e-mail  
o Na zadaný e-mail přijde potvrzovací zpráva, přes kterou je zapotřebí registraci autorizovat 
o Dospělá osoba poté pod sebe zaregistruje tým nebo více týmů  
o Při registraci týmu se zadává NÁZEV TÝMU, což je jeho základní označení, pod kterým bude vystupovat 

zbytek soutěže (proto je dobré volit jej s rozvahou) 
o KAPITÁNEM je člen týmu z dané věkové kategorie (ZŠ / SŠ) 
o I v případě rodinného týmu je zapotřebí zvolit kapitána z dané soutěžní kategorie (ZŠ / SŠ) a vyplnit jeho 

školu a třídu 
o Každému týmu pak vznikne samostatný přístup do aplikace pod Názvem týmu a zvoleným heslem 
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On-line část - aplikace Rozpočti si to! 
On-line část probíhá ve webové aplikaci Rozpočti si to!, která týmy provází zábavnou soutěžní hrou. 
Smyslem hry je seznámit účastníky s principem domácího hospodaření (rodinného rozpočtu), ukázat jim, co všechno si 
musí jedna domácnost obstarat, a kolik co stojí. Prožijí s ní kus života a budou muset udělat mnoho rozhodnutí. 
Hra má 3 kola, během kterých týmy plní jednotlivé úkoly týkající se života rodiny, resp. domácnosti. 

Cíl hry 
Cílem hry je vyzkoušet si, jaké to je spravovat rodinný rozpočet a zároveň řešit každodenní výzvy, které 
nás potkávají i v reálném životě. V soutěžní verzi navíc sbíráte tzv. CHECHTÁKY, které vás mohou dostat 
do velkého finále. 

Ve hře jsou 3 typy úkolů. 

CHECHTÁKY lze získat za (viz pravidla v aplikaci): 
1. ZÁKLADNÍ úkoly 
 jejich splnění je nutné pro další postup ve hře 

Při plnění základních úkolů můžete získat další chechtáky za taková rozhodnutí, která značí zdravé finanční 
návyky, aktivní přístup k životu, zdravý životní styl apod. Chechtáky jsou také hodnoceny varianty, které 
podporují vzdělávání či rozšiřují možnosti přístupu k informacím. 

2. KREATIVNÍ úkoly 
 jsou dobrovolné, můžete však za ně získat další chechtáky 
 jsou zaměřeny na TVOŘIVOST a pomáhají vám lépe se vžít do vaší rodiny / domácnosti 

POZOR! Kreativní úkoly patří k základním úkolům jako jejich rozšíření, proto je možné je odevzdat pouze do konce 
daného kola hry. 

3. BONUSOVÉ úkoly 
 jsou také dobrovolné, je v nich však skryto největší množství chechtáků 
 v bonusových úkolech je oceněna vaše AKTIVITA dál se finančně vzdělávat a rozvíjet související kompetence. 
 zaměřují se na různé výukové nástroje, rozšiřují znalosti a rozvíjejí tvořivost 
 pomocí nich si každý tým může určit vlastní hloubku i šířku svého finančního vzdělávání 

Bonusové úkoly jsou dostupné po celou dobu trvání on-line části soutěže. Je možné je plnit nezávisle na 
základních úkolech, a proto je možné je odevzdávat i poté, co dokončíte základní úkoly. 

4. SPOKOJENOST 
 na konci každého kola se vám vypočítá úroveň spokojenosti domácnosti 
 konečná spokojenost bude na konci hry přepočtena na chechtáky 

Spokojenost záleží na tom, jak často volíte možnosti, které by zpravidla zvolily i jiné rodiny s obdobnými příjmy 
nebo profesemi – doporučené varianty jsou označené. 

5. vytvořená FINANČNÍ REZERVA na konci hry – index finanční rezervy 
 na konci každého kola vidíte svůj index finanční rezervy – není ovšem důležité, jak vysoký je v průběhu hry, 

důležité je, jak vypadá na konci hry, kdy bude přepočítán na chechtáky 
 toto číslo ukazuje, jak velkou finanční rezervu se vám podařilo během 1 roku vybudovat, počítá se jako poměr 

kumulovaného cashflow a průměrného příjmu rodiny 
Příklad: index finanční rezervy = 2,5 znamená, že máte na konci roku vytvořenou rezervu 2 a půlnásobek 
průměrných příjmů domácnosti 
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Velké finále 
Nejlepší týmy z on-line části (s největším množstvím chechtáků) postoupí do velkého celostátního finále, které je 
realizováno vždy na jaře po uzavření on-line části.  
Během finále mají týmy za úkol představit porotě a ostatním účastníkům co nejzajímavějším způsobem svou herní 
domácnost a sdělit jim 3 nejdůležitější poznatky, které si odnáší ze soutěže (viz níže podrobný metodický list k finále).  

Jak získat chechtáky - shrnutí 
 ZA AKTIVITU: Většina kreativních a bonusových úkolů zabere více času, proto je oceněna větším 

množstvím chechtáků. 
 ZA SPRÁVNÁ ROZHODNUTÍ: Při plnění základních úkolů soutěžící získají další chechtáky za 

taková rozhodnutí, která značí zdravé finanční návyky, aktivní přístup k životu, zdravý životní styl 
apod. Chechtáky jsou také odměněny varianty, které podporují vzdělávání či rozšiřují možnosti 
přístupu k informacím. 

 SPOKOJENOST A FINANČNÍ REZERVA: během hry musí hráči pracovat s 2 surovinami, a to jednak s penězi, které 
jim tvoří rozpočet a pomocí kterých budují své finanční rezervy, a jednak se spokojeností domácnosti, za 
kterou hospodaří 

Úspěch ve hře záleží na aktivitě a na zvolené STRATEGII. Každé rozhodnutí může ovlivnit ROZPOČET, 
zisk chechtáků i spokojenost domácnosti. 

Hodnocení ve hře 
Chechtáky za základní úkoly, spokojenost a finanční rezervu přiděluje systém (aplikace) automaticky. 
Kreativní a bonusové úkoly hodnotí v soutěži živí hodnotitelé, proto může docházet k časové prodlevě mezi jejich 
odevzdáním a přidělením chechtáků (ta by ovšem neměla být delší než 1 týden). Všechny přidělené chechtáky můžete 
vidět pod svým přístupem ve VYHODNOCENÍ. 
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Průběh hry 
Hra má 3 kola (části), kterými je nutné projít. 

 Do dalšího kola můžete postoupit po splnění všech základních úkolů (proto je na začátku vstup do 2. a 3. kola 
neaktivní). 

Kreativní úkoly, které náležejí k danému kolu, musíte odevzdat dříve, než kolo ukončíte. 
 v každém kole je ovšem možné nejdříve vyřešit základní úkoly, poté pracovat na kreativních úkolech a následně 

teprve uzavřít kolo 
Kreativní a bonusové úkoly se nahrávají přímo do aplikace 

 je možné nahrát různé formáty (text, obrázek, pdf...). Videa je zapotřebí nahrát na youtube.com (popř. na 
cloudovou službu) a do aplikace vložit odkaz 

 v rámci 1 úkolu je možné nahrávat výtvory opakovaně – odměněny budou všechny výtvory až do max. možného 
zisku chechtáků, popř. bude vyhodnocena nejlepší verze 

Obecné principy hry (viz pravidla v aplikaci) 
Během hry musíte pracovat s dvěma základními surovinami, kterými jsou PENÍZE a SPOKOJENOST. Budete vystaveni 
rozhodnutím, kdy se mezi těmito hodnotami budete muset rozhodnout. Je zapotřebí je průběžně dobře vyvažovat. 
Peníze se promítají do ročního ROZPOČTU DOMÁCNOSTI, ke kterému se dostanete z horního menu. Do rozpočtu se vám 
postupně zapisují jednotlivé položky, které si vybíráte. V rozpočtu vidíte i celkové součty položek za celý rok, výsledky 
(příjmy – výdaje) za měsíc a kumulované cashflow za celý rok. 

 Na konci prvního kola vám musí v rozpočtu zbývat alespoň 45 000 Kč k pokrytí výdajů druhého kola. Na konci 
druhého kola se nesmíte dostat do celkového mínusu = BANKROT, tzn. že v závěru druhého kola nesmí být 
kumulované cashflow menší než nula. Pokud máte v rozpočtu při ukončování kola nižší částku, než je uvedeno, 
není umožněno kolo uzavřít a je potřeba, abyste se ke svým odpovědím vrátili a upravili zvolené možnosti tak, 
aby byl rozpočet v plusu. Pokud se do celkového mínusu dostanete po zkoušce “Co život dal” v závěru druhého 
kola, je potřeba se vrátit zpět k dříve zvoleným odpovědím v tomto kole a upravit váš rozpočet. V tomto případě 
ale přijdete o 10 chechtáků. 

 K rozpočtu se nejlépe dostanete z horního navigačního menu. 
INDEX FINANČNÍ REZERVY udává, jak velkou finanční rezervu se vám daří tvořit. Počítá se vždy na konci kola, podstatný 
je však konečný výsledek na konci hry (3. kola). Podle konečného výsledku budou týmu přiděleny chechtáky. Čím vyšší 
index, tím dostanete více chechtáků, měli byste se tedy snažit vytvořit co největší finanční rezervu (ale pozor na 
spokojenost domácnosti…). 
Výdaje, které si budete během hry vybírat, mohou být pravidelné nebo jednorázové. 
PRAVIDELNÉ VÝDAJE se do tabulky rozpočtu k dané položce automaticky zapisují do každého měsíce roku. 
U většiny JEDNORÁZOVÝCH VÝDAJŮ se můžete rozhodnout, do jakého měsíce výdaj umístíte. U některých jednorázových 
výdajů je však předem dáno zadáním, do kterého měsíce / měsíců se zapíše. 
SPOKOJENOST domácnosti se mění vždy na konci kola, kdy ji systém vypočítá na základě vašich odpovědí. Doporučené 
odpovědi jsou označené. 
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Lekce 0: Rozpočet domácnosti (a základy FG) 
Tato lekce má označení „0“, protože předchází samotné hře (základním úkolům). Slouží 
k představení základního konceptu rozpočtu domácnosti a základů finanční gramotnosti. 
K tomu můžete využít některé BONUSOVÉ úkoly, které tak můžete s žáky splnit. Můžete 
zapojit také jiné (vlastní nebo převzaté) výukové nástroje a materiály.  
Co se týče rozsahu této lekce, je jen na Vás, kolik času uznáte za vhodné představení tématu 
věnovat. Záleží také na tom, jaké mají vaši žáci předchozí zkušenosti, zda již prošli výukovou 
finanční gramotnosti či nikoliv.  

Lekci je také možno zapojit jindy – uprostřed nebo na konci hry – jako zobecnění a reflexi na základě zkušeností ze hry.  
 

Cíle lekce 
 Zdůraznit důležitost tvorby rozpočtu domácnosti 
 Představit základní podstatu rozpočtu domácnosti, jeho části a typy  
 Seznámit žáky s procesem tvorby rozpočtu 

Ve hře: 
 Nastavit rámec pro hru  
 Splnit některé bonusové úkoly 

Výsledky učení podle Standardu FG: 
 odliší spotřebu, úspory a investice a jejich využití 
 sestaví rozpočet jednotlivce i domácnosti  

 odliší čistý a hrubý příjem 
 odliší pravidelné, nepravidelné a jednorázové příjmy 
 odliší pevné, kontrolovatelné a jednorázové výdaje 
 zváží nezbytnost výdajů 

(v rozšíření:  
 (ZŠ) popíše možnosti kontroly pohybu a stavu prostředků na účtu 
 (SŠ) vysvětlí vliv inflace na příjmy, vklady, úvěry) 

Další výstupy / učivo dle RVP ZV (rozšíření): 
 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné 

a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, 
objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady 
hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi  

 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného 
a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít  

 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu  

Použité úkoly ze hry 
 BONUSOVÉ úkoly – Internet a grafika: znalostní úkol, popř. i tvořivý - grafický výtvor 
 BONUSOVÉ úkoly – Kvízy a pracovní listy: znalostní úkoly 
 BONUSOVÉ úkoly – Audio-video: znalostní úkoly 

 

Harmonogram 
1. Videa  5 – 30 min. 
2. Výklad, internet  15 – 30 min. 
3. Pracovní listy a kvíz 15 – 45 min. 
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Postup - úkoly 

K cíli této lekce lze dojít různými způsoby. Můžete si vybrat z uvedených výukových nástrojů nebo zvolit svůj vlastní 
způsob. Obecně by se žáci měli seznámit:  

 s důvody, proč je zapotřebí rozpočet domácnosti sestavovat a pracovat s ním (abychom se nedostali do 
problémů, měli přehled, abychom se připravili na budoucnost a mohli si plnit své sny a cíle) 

 se základními částmi rozpočtu domácnosti: příjmy, výdaje, investice (vč. rozdílu mezi spotřebou, úsporou 
a investicemi) 

 s postupem sestavení rozpočtu domácnosti – jaké lze využít nástroje (papír a tužka, excel, aplikace…), jak 
postupovat 

 s jednotlivými typy rozpočtu: přebytkový, schodkový, vyrovnaný 

Rozšíření: 
Domácnosti mohou hospodařit různým způsobem, ve hře vedeme k principu společného hospodaření všech členů 
domácnosti. Rozpočet je virtuální a neřešíme, kde jsou reálně uloženy peníze – na kolika účtech má domácnost své 
prostředky apod. Můžete lekci rozšířit také o tuto oblast a diskutovat s žáky odpovědi na tyto otázky: 

 Kde je nejlepší v dnešní době uchovávat peníze? (doma v sejfu, v bance, v majetku…) 
 Je lepší mít jako rodina 1 společný účet nebo peníze oddělené na více účtech? 
 Je lepší dávat peníze tzv. „na jednu hromadu“ a hospodařit společně, nebo když má každý zodpovědnost 

za placení určitých výdajů? 
Téma můžete také rozšířit o obecné pojednání o základech finanční gramotnosti – proč je důležité budovat finanční 
gramotnost a co to finanční gramotnost je.   

1. VIDEA 
Účinným nástrojem, jak seznámit žáky se základním rámcem rozpočtu, popř. i širší finanční gramotnosti, se jeví 
video – animace, hrané video nebo kombinace. Video má základní výhodu, že zapojuje více smyslů, bývá názorné, 
ulehčí vám práci s výkladem, a zároveň zaujme, motivuje.  
K představení podstaty rozpočtu (resp. finanční gramotnosti) můžete použít např. tato VIDEA: 

 Animace O ROZPOČTU v aplikaci – v aplikaci na listě ROZPOČET je video, které vysvětluje základní kontext 
a jednotlivé části rozpočtu (také zde: https://youtu.be/LLMV1id3fBY)  

 ROSŤOVA ŠKOLA: DESATERO BOHÁČE – video z cyklu Rosťova škola finanční gramotnosti, které pojednává 
o principu hospodaření „3 hromádky“ apod.  
https://youtu.be/Ma_uea4jNZs 

 NEZKRESLENÁ VĚDA: FINANČNÍ GRAMOTNOST – animované video, které vtipným způsobem v kostce 
představuje všechny důležité základy finanční gramotnosti, vč. druhů výdajů apod.  
https://youtu.be/ukhM4c-WXoM 

 BANKOVKOVI – sitcom z TV Déčko, ve kterém osobnosti z českých bankovek společně řeší problémy 
domácího hospodaření. Přímo na rozpočet je zaměřený díl Osobní rozpočet, příjmy a výdaje, který je také 
součástí znalostních otázek bonusových úkolů (AUDIO-VIDEO). 
https://decko.ceskatelevize.cz/bankovkovi 

Pokud znáte nějaké jiné zajímavé video o rozpočtu, můžete se s ním zapojit do bonusového úkolu DOPORUČENÍ 
audio-video. Pusťte vaše video a nechte je v týmu zformulovat, co se z něj dozvěděli; poté nahrají do aplikace. 

► Znalostní úkoly: VIDEA NA INTERNETU, DOPORUČENÍ 
Podívejte se na animaci/video… a zodpovězte otázky... 
Najděte na internetu audio-vizuální materiál (rozhlasový rozhovor, inspirativní nebo vzdělávací video, 
animaci apod.) z oblasti financí nebo finančního vzdělávání, který vám připadá zajímavý. Pošlete mi 
odkaz a napište ve 3 bodech, co jste se z tohoto materiálu dozvěděli.   
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2. Výklad, INTERNET 
K výkladu problematiky rozpočtu můžete použít některé znalostní bonusové úkoly, jako např. 

► Znalostní úkol INTERNET 

Najděte na internetu následující pojmy a zkuste co nejlépe popsat, co jednotlivé pojmy znamenají: 
RODINNÝ ROZPOČET, AKTIVNÍ A PASIVNÍ PŘÍJEM, INVESTICE, FINANČNÍ REZERVA, CASH FLOW, 
DLUHOVÁ PAST 

  ► Znalostní úkol RECENZE (REFLEXE) NA ČLÁNEK / BÁSNIČKU / POVÍDKU 
Najděte na internetu článek / básničku / povídku z oblasti financí nebo finančního vzdělávání. Napište ve 
3 bodech, co nového jste se dozvěděli.  
 

Kromě toho můžete použít i další výukové materiály – např. naše pracovní sety, v každé sérii (ZŠ / SŠ) je díl 
věnovaný rozpočtu. V každém pracovním setu je kromě komentované prezentace kvíz a pracovní listy (viz dále). 
http://www.fgdoskol.cz/pro-skoly/vyukove-materialy/ 

3. PRACOVNÍ LISTY, KVÍZ 
K prohloubení a ukotvení učiva můžete použít kvízy a pracovní listy, na které je zaměřena jedna kategorie 
bonusových úkolů: 

► Znalostní úkoly: KVÍZ, PRACOVNÍ LISTY  
Zodpovězte otázky mého kvízu z oblasti finanční a ekonomické gramotnosti: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZqFVzJdnaQwJ9wCcdC7ovq1UPQhV3xCZenHPCWP_DHT3MBQ/viewform 

Používáte ve škole nebo při svém sebevzdělávání pracovní listy? Zašlete mi jeden z nich zpracovaný 
(sken / foto). 

Úkol k pracovním listům umožňuje použít jakýkoliv vlastní pracovní list (k rozpočtu domácnosti), nechat jej žáky 
v týmech zpracovat a později vyfocený nahrát do bonusových úkolů.  

 
 

  



 

 

8 

PŘED ZAHÁJENÍM:  
Dříve, než začnete s žáky hrát soutěžní webovou hru Rozpočti si to!, musíte se v aplikaci na www.rozpoctisito.eu 
zaregistrovat – registruje se vždy dospělák a pod sebou má jednotlivé týmy. Přehledně pak vidíte, jak který tým postupuje. 
Je na Vás, jestli necháte žáky vymyslet název týmu ještě před registrací nebo založíte účty pod jednoduchým pomocným 
názvem (např. tým 1…) a týmy si vymyslí svůj název později (v aplikaci je možné název týmu změnit).  

Lekce 1: Profil domácnosti a příjmy 
Na začátku hry si musí tým vybrat a dotvořit svůj profil domácnosti, se kterým bude ve hře hrát. Na 
výběr je klasická rodina, ale i rodič samoživitel, rodina s prarodičem nebo 4 studenti žijící v jedné 
domácnosti. V této souvislosti se naskýtá příležitost diskutovat s žáky o různých možnost rodinného 
uspořádání a složení členů domácnosti.  

Po výběru profilu získá každý tým konkrétní popis jednotlivých členů domácnosti, čím si kdo vydělává a kolik peněz, což 
lze navázat na oblast světa práce (kolik vydělávají lidé různých profesí a povolání…). 
V kreativním úkolu Medailonek se mohou žáci hlouběji zamyslet nad svou herní rodinou a více se s ní sžít. Zároveň si tak 
mohou udělat část přípravy na případnou účast ve finále soutěže. 

Cíle lekce 
 Diskutovat s žáky různé možnosti uspořádání domácnosti  
 Propojit oblast světa práce s problematikou příjmů 
 Diskutovat rozdíly mezi příjmy zaměstnance a podnikatele  

Ve hře: 
 Vybrat si profil domácnosti, se kterým bude tým hrát  
 Kreativně si dotvořit svůj profil  
 Seznámit se a aplikací 

Výsledky učení podle Standardu FG: 
 odliší čistý a hrubý příjem 
 odliší pravidelné, nepravidelné a jednorázové příjmy 

Další výstupy / učivo dle RVP ZV (rozšíření): 
 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 

jednorázové příjmy a výdaje… 
 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 

uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané  
 VO Člověk a svět práce: Trh práce 
 VO Výchova ke zdraví: Vztahy mezi lidmi a formy soužití 
 PT Etická výchova – Aplikovaná etická výchova: Rodina 

Použité úkoly ze hry 
 1. kolo Profil – Výběr domácnosti 
 1. kolo kreativní úkol – Medailonek naší rodiny 
 1. kolo kreativní úkol – Je naše finanční počáteční rezerva dostatečná? 

Harmonogram 
1. Přihlášení týmů a pravidla hry 15 min. 
2. Profil domácnosti – úvod, zadání za pomocí animace 5 min.  
3. Výběr profilu – jak mohou být uspořádány domácnosti? 10 – 20 min. 
4. Příjmy domácnosti, hrubý a čistý příjem 15 – 45 min. 
 možnost napojení na Člověk a svět práce – odměňování různých profesí  

5. Kreativní dotvoření profilu 15 – 30 min. 
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Postup - úkoly 

1. Přihlášení týmů a pravidla hry 
Na základě registrace předejte každému týmu jeho přihlašovací údaje, které vloží v aplikaci na www.rozpoctisito.eu 
po kliknutí na „Přihlášení“ vpravo nahoře – tlačítko „Přihlásit se jako tým“. Po přihlášení si každý tým může upravit 
profil svého týmu (přes šedivou ikonu s tužkou) – změnit název týmu, dopsat jména jednotlivých členů… (jména 
členů týmu je potřeba doplnit zejména při postupu do finále soutěže kvůli organizaci – např. pro přípravu diplomů 
apod.;  
Pozn. Pokud jako učitel soutěžíte poprvé a máte více týmů, doporučujeme založit si svůj vlastní testovací tým, se 
kterým si budete moci hrou projít společně s žáky (a budete moci žákům názorně promítat jednotlivé úkoly apod.).  
Pusťte třídě VIDEO (animaci) s pravidly soutěže, ke kterému se dostanete po kliknutí na tlačítko „vstoupit“: 

 
Zodpovězte případné dotazy a upozorněte žáky, že k videu se mohou kdykoliv vrátit přes odkaz vlevo nahoře. 
Tam jsou také k nalezení pravidla v textové podobě.   

2. Profil domácnosti – úvod, zadání za pomocí animace 
Po seznámení se s pravidly začněte hru výběrem profilu (klikněte na tlačítko VSTOUPIT).  
K zadání úkolu pusťte VIDEO (animaci)  

 
3. Výběr profilu – jak mohou být uspořádány domácnosti? 

Ve hře je na výběr 5 typů 4členné domácnosti a každý typ má ještě několik variant. Prodiskutujte s žáky jednotlivé 
varianty – zda vnímají všechny jako běžné a co může která přinést za pozitiva či negativa.  

 



 

 

10 

Pozn. Trochu neobvyklé je pojetí profilu 4 studentů žijících v jedné domácnosti, kde ve hře předpokládáme, že 
hospodaří společně. Společné bydlení studentů v bytě je dnes běžné, ale většinou pouze každý přispívá na nájem, 
popř. na úklid apod. Ve hře necháváme týmy (které si vyberou tento profil) přemýšlet o tom, co by to mohlo přinést, 
kdyby studenti řešili celý rozpočet domácnosti dohromady a společně hospodařili. 
Celkově je koncept postavený na tom, že domácnost hospodaří společně, tzn. společně plánuje a realizuje svůj 
rodinný rozpočet. V základních úkolech ovšem neřešíme, kolik má rodina bankovních účtů, resp. kam jí chodí peníze 
a jakým způsobem platí své výdaje. V reálném životě jsou možné různé varianty (viz úvod k rozpočtu).      

Rozšíření: 
V této souvislosti se nabízí napojení na obecné téma rodiny, rodinných vztahů a možného uspořádání 
domácnosti, na etickou výchovu.  

4. Příjmy domácnosti, hrubý a čistý příjem 
Po výběru profilu systém týmům vylosuje a ukáže konkrétní domácnost. Profil je pak v průběhu celé hry 
k nalezení pod stejnojmennou záložkou a základní údaje se ukazují i na horní liště.  
(pozn. v r. 2019: u každé varianty jsou v současnosti max. 2 finální domácnosti, celkem je ve hře 20 různých 
profilů domácností a každý z nich má během hry svůj specifický scénář)  

 
 
Projděte s žáky údaje, které se zobrazují na horní liště: 

 Vedle loga soutěže je vybraná varianta profilu  
 Peníze: aktuální výše celkových ročních financí domácnosti (cash flow)  
 Spokojenost: aktuální úroveň spokojenosti domácnosti (v %) 
 Chechtáky: aktuální množství nasbíraných chechtáků 

Projděte s žáky údaje v profilu: 
 V levé části je základní popis, co dělá který člen domácnosti 
 Počáteční rezerva: peníze, které má domácnost v tuto chvíli (na začátku roku) naspořenou – jsou to 

peníze, které jsou likvidní, tzn. rodina je má buď na běžném / spořicím účtu nebo doma v hotovosti  
 Vpravo je podrobný popis příjmů jednotlivých členů domácnosti 

Vysvětlete podstatu hrubého a čistého příjmu a rozdíly mezi zaměstnancem a podnikatelem: 
 Zaměstnanec:  

o Hrubý příjem (resp. hrubá mzda / plat) – najdeme na pracovní smlouvě 
o Čistý příjem: to, co dostaneme vyplaceno; čistá mzda = hrubá mzda – zdravotní pojištění – 

sociální pojištění – daň z příjmu    
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 Podnikatel OSVČ:  
o Platí měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojištění (popř. i na daň) a 1x ročně vyúčtuje podle 

skutečně dosažených příjmů 
 Zdravotní pojištění – odvody jdou zdravotním pojišťovnám (! neplést s klasickými pojišťovnami !), které 

z nich platí běžné úkony u lékařů, tj. standardní veřejnou zdravotní péči 
 Sociální pojištění – odvody jdou přes Českou správu sociálního zabezpečení a jsou součástí příjmů státního 

rozpočtu;  pokrývají se z nich důchody, různé sociální dávky apod.   
 Daň z příjmu (fyzických osob) – jedná se o přímou daň (= známe předem plátce); daně jsou základní 

položkou příjmů státního rozpočtu, které se pak alokují na různé výdaje do veřejného sektoru, na dotace, 
subvence apod. 

Projděte s žáky jednotlivé záložky: 

 PŘEHLED – návrat na začátek k 3 kolům 
 ROZPOČET – pod touto záložkou vidí tým v průběhu celé hry svůj roční rozpočet domácnosti, postupně se 

do něj zanáší položky, které si vybere (aktuálně jsou v něm pouze pravidelné měsíční příjmy)  
 ÚKOLY – zde jsou kreativní a specifické úkoly 
 UKONČIT KOLO – jakmile má tým splněny všechny úkoly daného kola, může zde kolo ukončit (systém tým 

nepustí ukončit kolo dříve, než má splněné všechny základní úkoly); pozn. tlačítko je zde proto, že jsou 
odděleny základní a kreativní úkoly a tímto tým mj. potvrzuje, že už nebude v tomto kole posílat žádné další 
kreativní úkoly  

 BONUSOVÉ ÚKOLY – bonusové úkoly je možné plnit kdykoliv během hry, i po dokončení základních úkolů 

Rozšíření: 
Téma příjmů je možné rozšířit směrem do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a zabývat se způsobem a výší 
odměňování různých druhů profesí. Téma příjmů lze také napojit na způsoby ukládání peněz – v hotovosti (už dnes 
není moc časté), na bankovním (běžném) účtu…    

5. Kreativní dotvoření profilu 
Po výběru profilu doporučujeme přivést žáky ke kreativnímu úkolu MEDAILONEK NAŠÍ RODINY, který jim umožní 
více se nad danou rodinou (domácností) zamyslet, vžít se do ní a také si danou domácnost přizpůsobit podle 
vlastních představ. Kromě popisu charakterových vlastností a zálib jednotlivých členů rodiny mohou žáci např.: 

 nakreslit obrázek (herní) rodiny 
 složit rodinnou hymnu nebo báseň, která rodinu vystihuje 
 vytvořit koláž z fotek a dalších obrázků 
 natočit o rodině video (to pak mohou uplatnit v bonusových úkolech) 
 …. (kreativitě se meze nekladou) 

Pozn. úkol je možné propojit s dalšími kreativními úkoly (viz lekci 2 a 3): Rodinný recept, Jak vypadá naše bydlení 
a čím jezdíme?...   
Dále zde doporučujeme vyřešit kreativní úkol JE NAŠE POČÁTEČNÍ REZERVA DOSTATEČNÁ?, ve kterém mají týmy 
za úkol zamyslet se nad svou danou počáteční rezervou a nad cestou, jak vybudovat větší rezervu. 
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Lekce 2: Bydlení a doprava 
První kolo hry je zaměřeno na profil domácnosti, pro jehož dotvoření ještě chybí si zvolit, 
kde daná rodina (domácnost) bydlí, čím jezdí a také, jak se stravuje (poslední viz lekci 3). Tyto 
položky bývají hlavními výdajovými položkami rodinného rozpočtu a také respektují základní 
životní potřeby.  
Pro každou variantu profilu je připraveno vždy několik možností, ze kterých si může tým 
vybrat. Na některých z nich ušetří, některé zase pomáhají spokojenosti rodiny…  
Na oblast bydlení a dopravy je navázána ještě otázka pojištění majetku a domácnosti. 

Pozn. Pořadí lekcí 2 a 3 lze prohodit 
 

Cíle lekce 
 Zabývat se základními potřebami člověka 
 Diskutovat oblast bydlení a dopravy ve vztahu k životnímu stylu a životní úrovni  

Ve hře: 
 Vybrat si typ bydlení a formu dopravy pro svou herní rodinu  

Výsledky učení podle Standardu FG: 
 odliší pevné, kontrolovatelné a jednorázové výdaje 
 zváží nezbytnost výdajů 
 odliší druhy pojištění (ZŠ) / v příkladu vybere vhodný druh pojištění (SŠ) 
 v příkladu navrhne vhodné využití pojištění (ZŠ) / uvede příklady povinných pojištění (SŠ) 

Další výstupy / učivo dle RVP ZV (rozšíření): 
 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné 

a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti… 
 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich ochrany, 

uvede příklady  
 Enviromentální výchova – okruh Vztah člověka k prostředí (životní styl…) 
 VO Člověk a technika (z návrhu 2019 pro pilotní ověřování) – okruh Byt, dům a zahrada 

(v současném RVP ZV ve VO Člověk a svět práce: Provoz a údržba domácnosti) 
 

Použité úkoly ze hry 
 1. kolo Profil – Bydlení 
 1. kolo Profil – Doprava  
 1. kolo kreativní úkol – Jak vypadá naše bydlení? Čím jezdíme? 

 

Harmonogram 
1. Představení tématu – VIDEO + diskuse o základních potřebách člověka  15 min. 
2. Seznámení s variantami bydlení 5 min. 
3. Diskuse nad formami bydlení a dopravy ve vztahu k životnímu stylu a životní úrovní 10 min. 
4. Výběr bydlení a pojištění 5 min. 
5. Výběr dopravy a příp. pojištění 5 min. 
6. Kreativní úkol 15 – 30 min. 
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Postup - úkoly 

1. Představení tématu  
Nejdříve veďte žáky k diskusi o základních potřebách člověka (jídlo, bydlení, bezpečí…) a ptejte se, jak je podle nich 
finančně náročné tyto potřeby uspokojit a jak velkou část výdajů domácnosti to asi představuje.  
Pusťte žákům VIDEO Bydlení a doprava, které zarámuje herní úkoly.  

 
2. Seznámení se s variantami bydlení 

Nechte žáky, aby se seznámili s možnými variantami bydlení.  
Poznámky: 

 Každá varianta profilu má své specifické možnosti, ze kterých si tým může vybírat.   
 Vždy jsou 4 možnosti bydlení ve městě a 4 možnosti mimo město 
 Možnosti mimo město budou vyžadovat větší výdaje za dopravu na dojíždění do města.  

 

3. Diskuse nad formami bydlení a dopravy ve vztahu k životnímu stylu a životní úrovní 
Nechte žáky v týmech diskutovat nad výhodami a nevýhodami různých forem bydlení. Ptejte se jich, jak to souvisí 
s různými životními styly a celkově s životní úrovní: 

 Jak moc velký komfort potřebujeme? 
 Je lepší bydlet ve městě nebo na vesnici? 
 Je lepší byt nebo dům? 
 Je lepší bydlet ve vlastním nebo v pronájmu? 

Rozšíření: 
Téma bydlení a dopravy můžete provázat s tématem majetku a vlastnictví a také s oblastí pojištění.  
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4. Výběr bydlení a pojištění 
Týmy si vyberou jednu formu bydlení z daných možností. Následně si k vybrané variantě zvolí pojištění (přes tlačítko 
Zpět na výběr profilu).  
Pozn. svou volbu může tým ještě později změnit, nejpozději však do konce kola. 

5. Výběr dopravy a příp. pojištění 
Výběr dopravy je možné udělat až po výběru bydlení – ukáží se buď varianty k bydlení ve městě, nebo mimo město. 
Každý tým má několik možností, z kterých si může vybírat – podle varianty profilu. Vždy je v nabídce auto (popř. 
více aut), hromadná doprava i nějaká specialita (jako např. koloběžky, které musí rodina koupit z počáteční rezervy. 
Následně mají týmy možnost zvolit si pojištění (k autu).    

 

Kreativní úkol: Jak vypadá naše bydlení? Čím jezdíme? 
K tématu bydlení a dopravy patří kreativní úkol, ve kterém si žáci mohou domyslet specifika a vybranou variantu si 
nakreslit (žáci tady kreslí také plánek interiéru apod.).   

 

Rozšíření: 
Různé formy bydlení a dopravy mohou různě ovlivňovat životní prostředí – téma můžete propojit environmentální 
výchovou. 
Téma bydlení lze také provázat s nově vzniklou vzdělávací oblastí Člověk a technika, která obsahuje část Byt, dům 
a zahrada apod. 
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Lekce 3: Jídlo  
Jídlo a pití je stejně jako bydlení jednou ze základních potřeb člověka, ba možná ještě důležitější. 
Jíst a pít potřebujeme každý den a to vyžaduje energii i dostatek finančních prostředků. Téma 
ukazuje různé možnosti stravování řečí čísel a jídlo jako jednu z hlavních výdajových položek 
rozpočtu domácnosti. 
Pozn. Pořadí lekcí 2 a 3 lze prohodit 
  

Cíle lekce 
 Zabývat se základními potřebami člověka 
 Diskutovat oblast stravování ve vztahu k životnímu stylu 

Ve hře: 
 Vybrat si, jakým způsobem se (herní) rodina stravuje 

Výsledky učení podle Standardu FG: 
 odliší pevné, kontrolovatelné a jednorázové výdaje 
 zváží nezbytnost výdajů 

Další výstupy / učivo dle RVP ZV (rozšíření): 
 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné 

a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti… 
 VO Člověk a svět práce: Příprava pokrmů  
 PT Enviromentální výchova – okruh Vztah člověka k prostředí (životní styl…) 
 VO Výchova ke zdraví: Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Použité úkoly ze hry 
 1. kolo Profil – Jídlo 
 1. kolo kreativní úkol – Rodinný recept 
 1. kolo kreativní úkol – Jídelníček  

Harmonogram 
1. Představení tématu – VIDEO + diskuse o potřebě jíst a pít  5 min. 
2. Výběr stravování pro rodinu 5 min. 
3. Reflexe výběru a diskuse – životní styl 10 min. 
4. Kreativní úkoly  20 - 40 min. 

 

Postup - úkoly 

1. Představení tématu  
Vraťte se k tématu základních potřeb člověka (popř. veďte žáky k diskusi o základních potřebách) a diskutujte 
o důležitosti jídla a pití.  
Pusťte žákům VIDEO Jídlo jako zadání úkolu.  
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2. Výběr stravování pro rodinu 
Týmy si vyberou kategorii jídlo a v ní najdou 5 různých možností, jak se jejich rodina (domácnost) může stravovat. 
Jednu z nich si vyberou.  
Mezi možnostmi vždy najdeme: domácí stravu (doma), stravování mimo domov (pohodlně), levné stravování 
(levně), kombinaci a zdravou výživu (zdravě).  

a  

3. Reflexe a diskuse 
Zeptejte se žáků, co a proč si vybrali. Diskutujte s nimi o výhodách a nevýhodách jednotlivých variant a jejich 
návaznost na různé životní styly. 

4. Kreativní úkoly: Rodinný recept, Jídelníček 
Aby se žáci lépe seznámili s cenou různých surovin, nechte je sepsat „rodinný“ recept a/nebo sestavit pro rodinu 
jídelníček. V kreativních úkolech se mohou uplatnit jak žáci nadaní slovně, tak graficky i početně – recept i jídelníček 
by měl obsahovat jednotkové ceny a celkový součet.  
 

Rozšíření: 
Jak diskuse kolem výběru, tak kreativní úkoly se dají provázat se vzdělávací oblastí Výchova ke zdraví, pojetím 
zdravé výživy. Na téma jídlo také úzce navazuje okruh Příprava pokrmů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. 
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Ukončení 1. kola hry a specifické události 
Po splnění všech úkolů prvního kola (Profil, Bydlení, Doprava, Jídlo) je zapotřebí nejdříve UKONČIT VÝBĚR ZÁKLADNÍCH 
VÝDAJŮ 

 

Na některé týmy čekají specifické události (úkoly) na základě výběru určitých výdajových položek. 

 

 

Po splnění specifických úkolů a případném vložení kreativních úkolů (pozor, po ukončení kola už je nepůjde poslat) 
ukončíte 1. kolo v záložce UKONČIT KOLO.  

 

Po ukončení kola se zobrazí VYHODNOCENÍ  – počet získaných chechtáků, změna spokojenosti, aktuální finanční index. 
Do chechtáků ještě nejsou započítány kreativní úkoly, ty musí nejdříve projít hodnocením. K vyhodnocení každého kola 
se můžete vrátit na stejnojmenné záložce (po vstupu do daného kola).  
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Každý tým také získá zpětnou vazbu na svůj výběr základních položek. 

 

 

 

Rozšíření: Představení profilů domácnosti  30 – 45 min. 

Na závěr 1. kola můžete udělat představení týmů a jejich profilů. Žáci si tak procvičí prezentační dovednosti a potrénují 
na případné finále.   
Možná zadání:  

 Představte nám v 5 minutách vaši herní domácnost co nejzajímavějším způsobem. 
 Připravte si prezentaci na 5 minut, ve které představíte vaši herní domácnost. 

Pozn. první verze je více zaměřena na kreativitu (tzn. to důležité je „co nejzajímavějším způsobem“), druhá verze je 
zaměřena na rozvoj dovednosti připravit prezentaci.  
Přípravu prezentace / představení lze zadat jako týmový projekt z jedné hodiny na druhou (žáci mají např. týden času) 
nebo ji realizovat jako skupinovou práci přímo v hodině (např. týmy mají 15 minut na to dát dohromady nejzajímavější 
informace o jejich herní domácnosti a vytvořit několik snímků prezentace…). 
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Lekce 4: Výdaje domácnosti (2. část hry i rozpočtu) 
Při vstupu do 2. části hry se objeví rozpočet, do kterého jsou zaneseny příjmy a základní 
výdaje. V této souvislosti můžete představit téma druhého kola: Výdaje  
Druhé kolo je zaměřeno na další výdaje domácnosti. V 1. kole si týmy vybraly pouze základní 
výdaje, rodina však potřebuje další věci, za které pravidelně nebo jednorázově platí. Týmy 
mají možnost si pro svou herní rodinu vybrat všechny další pravidelné a jednorázové výdaje, 
které jsou rozděleny do 7 kategorií. Na konci kola bude rodina a její rozpočet podroben 
zkoušce „Co život dal“, kdy týmy čelí neočekávaným situacím.  

 

Cíle lekce 
 Diskutovat otázku, co je pro člověka a pro domácnost důležité platit a mít.  

Ve hře: 
 Vybrat si pravidelné a jednorázové výdaje 
 Připravit se na zkoušku neočekávaných situací 

Výsledky učení podle Standardu FG: 
 odliší pevné, kontrolovatelné a jednorázové výdaje 
 zváží nezbytnost výdajů 
 vysvětlí stanovení ceny podle nákladů, poptávky a konkurence 
 (v rozšíření: celé téma Nakupování a placení) 

Další výstupy / učivo dle RVP ZV (vč. rozšíření): 
 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné 

a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, 
objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady 
hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi  

 na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky 
a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku 
a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz  

Použité úkoly ze hry 
 2. kolo Výdaje – všechny kategorie 
 2. kolo kreativní úkol – (Ne)zbytné výdaje 
 2. kolo kreativní úkol – Kde rádi nakupujeme  

Harmonogram 
1. Představení tématu – VIDEO + druhy výdajů  15 min. 
2. Výběr výdajů 30 min. 
3. Kreativní úkoly 10 - 20 min. 
4. Reflexe výběru a diskuse – co považujete za důležité 10 min.  
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Postup - úkoly 

1. Představení tématu  
Po ukončení 1. kola se hráčům objeví tabulka s ročním rozpočtem domácnosti. Pro vysvětlení (zopakování) 
podstaty rozpočtu pusťte žákům VIDEO O ROZPOČTU.  

 
Pusťte žákům VIDEO k 2. kolu, které jim představí základní pojetí výdajů.  

 
Dovysvětlete jednotlivé druhy výdajů: povinné / nutné / zbytné a pravidelné / jednorázové. Ve hře se žáci setkávají 
se všemi druhy výdajů. Pravidelné výdaje jsou automaticky umístěny do všech měsíců roku, u jednorázových výdajů 
si mohou týmy zvolit, do jakého měsíce výdaj dají (pokud není přímo dáno zadáním).  

2. Výběr výdajů  
Výdaje jsou rozděleny do 7 kategorií, kterými je zapotřebí projít a vyřešit všechny úkoly v nich. Na úvodní stránce 
kola (ÚKOLY) je u každé kategorie vidět pokrok, kolik úkolů má tým už splněných.  
Řekněte žákům, že při výběru výdajů musí přemýšlet o svém rozpočtu, resp. cashlfow (surovina „Peníze“), ale také 
o spokojenosti rodiny. Je také potřeba počítat s tím, že na konci kola budou podrobeni zkoušce „Co život dal“, která 
může přinést potřebu dalších výdajů. Také je čeká ještě 3. kolo, kde si sice budou moci přivydělat, ale budou tam 
mít další výdaje (spojené s Vánocemi). Nějaké peníze by měly zbýt také na tvorbu rezerv.  
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Při / po výběru výdajů upozorněte žáky na to, že se mohu přepnout na záložku ROZPOČET, kde uvidí všechny své 
vybrané položky v ročním rozpočtu domácnosti. V horní části vidí své měsíční a kumulativní cash flow. V některých 
měsících se mohou dostat do mínusu (vyznačí se červeně) – v tu chvíli čerpají počáteční rezervy. Nikdy se však 
nesmí dostat do mínusu v řádku „Cash Flow“ – to by znamenalo bankrot (nebo riziko zadlužení).    

 

3. Kreativní úkoly  
K výdajům patří 2 kreativní úkoly, na které můžete vyhradit čas v hodině nebo je nechat žáky zpracovat ve volném 
čase. 
V prvním kreativním úkolu (Ne)zbytné výdaje se žáci zamyslí nad tím, jaké výdaje jsou v kategorii zbytné, ale oni by 
si bez nich nedokázali život představit. Druhý úkol Kde rádi nakupujeme? je pak zaměřený na nakupování.  

Rozšíření: 
Oblast nakupování lze rozšířit do obecné roviny a doplnit výuku o část Nakupování a placení podle standardu FG 
(tzn. hotovostní/bezhotovostní placení, stanovení ceny, reklamace, nekalé obchodní praktiky, smlouvy, inflace…). 

4. Reflexe výběru a diskuse – co považujete za důležité 
Poté, co týmy projdou vlastní zkušeností s výběrem výdajů, diskusně reflektujte jejich zkušenosti. Můžete použít 
tyto otázky: 

 Jaké výdaje vám přijdou důležité, a proto jste si je vybrali? 
 Jak jste pracovali s rozpočtem? – hlídali jste si při výběru jednotlivých položek své cashflow (pozn. viz 

„Peníze“ na horní liště) 
 Přemýšleli jste nad tím, jak se připravit na nečekané situace? 
 Chyběla vám nějaká kategorie? 
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Lekce 5: Životní události 
Lekce 5 je zaměřena na životní události. Na konci 2. kola jsou týmy podrobeni zkoušce „Co 
život dal“, kdy musí čelit neočekávaným situacím – mohou být dobré i špatné a každý tým se 
musí rozhodnout, jak s nimi naloží. Téma dává možnost diskutovat s žáky nad různými 
životními situacemi a událostmi a jak nás mohou (finančně) ovlivnit.  
„Co život dal“ se zpřístupní až po splnění všech úkolů části Výdaje.  
  

Cíle lekce 
 Diskutovat různé životní situace a události a jejich vliv na finanční situaci domácnosti 

Ve hře: 
 Vyřešit úkoly „Co život dal“ 

Výsledky učení podle Standardu FG: 
 odliší pevné, kontrolovatelné a jednorázové výdaje 
 zváží nezbytnost výdajů 

Další výstupy / učivo dle RVP ZV (vč. rozšíření): 
 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné 

a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, 
objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady 
hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi  

Použité úkoly ze hry 
 2. kolo Výdaje – Co život dal 

Harmonogram 
1. Řešení úkolů „Co život dal“  15 min. 
2. Životní etapy, události a návaznost na finance 10-30 min.  
3. Ukončení 2. kola 5 min. 

 

Postup - úkoly 

1. Řešení úkolů „Co život dal“ 
Po vyřešení všech úkolů 2. kola týkajících se výdajů může tým v sekci ÚKOLY přejít na část „Co život dal“ přes tlačítko 
ZMĚŘIT SÍLY SE ŽIVOTEM v dolní části obrazovky. 
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Pozor! Jakmile tým potvrdí vstup do úkolů „Co život dal“, aplikace zamkne všechny jeho výdaje vybrané ve 2. kole a 
již nebude možné se k nim vrátit (pouze se ztrátou chechtáků).  

 
Každému se (postupně) objeví 3 pozitivní či negativní události, na které musí zareagovat a vybrat jednu z odpovědí, 
která se následně promítne do rozpočtu.  

 

2. Životní etapy, události a situace 
Začněte reflexí toho, jaké události který tým potkaly a jak je žáci řešili. V tomto kontextu se můžete zaměřit i na to, 
jakým způsobem týmy pracují a jak se (kolektivně) rozhodují.  
Diskutujte s žáky různé nečekané události, které je mohou potkat. Jak se na tyto události můžeme připravit? (tvorba 
rezerv, spoření, pojištění… - pozn. tvorba rezerv bude pak hlouběji předmětem 3. kola hry)  
Diskutujte s žáky různé životní etapy a zásadní životní události (např. studium na VŠ, svatba, narození dítěte…) 
a jejich vliv na rozpočet domácnosti.  
 

3. Ukončení 2. kola 
Po splnění „Co život dal“ je zapotřebí ukončit 2. kolo na záložce UKONČIT KOLO. Aby bylo možné kolo ukončit, 
nesmí být rozpočet celkově v mínusu (řádek Cash flow). Pokud se tým dostal do mínusu, musí změnit některé 
výdajové položky. 
 

  



 

 

24 

Lekce 6: Vánoce a přivýdělky 
Vánoce jsou důležitou událostí roku, která může významným způsobem zasahovat do rozpočtu 
domácnosti. Proto jsou ve hře jako jedno z témat 3. kola, jehož smyslem je, aby si žáci 
uvědomili, jak velkou částí rozpočtu (výdajů) domácnosti mohou Vánoce být.  
Herní rodiny mají také možnost si v předvánočním období přivydělat nebo se rozhodnout 
raději dát přednost společně strávenému času či dobrovolnictví. Kapitola přivýdělky tak přináší 
téma hodnot (peníze vs. rodina, společenská odpovědnost apod.).  

 

Cíle lekce 
 Uvědomit si, jak velkou položkou rozpočtu mohou být Vánoce a proč rodiče dětem ne vždy koupí 

vše, co si přejí 
 Diskutovat o různých životních hodnotách 
 Seznámit se s možnostmi, jak si může člověk přivydělat 

Ve hře: 
 Zvolit si vánoční vybavení a formu dárků 
 Zvolit si mezi přivýdělkem, časem s rodinou a dobrovolnictvím 

Výsledky učení podle Standardu FG: 
 odliší pravidelné, nepravidelné a jednorázové příjmy 
 odliší pevné, kontrolovatelné a jednorázové výdaje 
 zváží nezbytnost výdajů 

Další výstupy / učivo dle RVP ZV (vč. rozšíření): 
 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné 

a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, 
objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady 
hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi  

 Etická výchova: Aplikovaná etická výchova – hodnoty… 

Použité úkoly ze hry 
 3. kolo Vánoce a rezervy – Přivýdělky 
 3. kolo Vánoce a rezervy – Vánoce  
 3. kolo kreativní úkol – Naše rodina o Vánocích 

Harmonogram 
1. Úvod do tématu Vánoce 5 – 20 min. 
2. Vánoce – výdaje a dárky  10 min.  
3. Výběr přivýdělků + diskuse (hodnoty…) 10 – 20 min. 
4. Kreativní úkol 10 – 30 min.  
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Postup - úkoly 

1. Úvod do tématu Vánoce 
Při vstupu do 3. kola se opět nejdříve zobrazí ROZPOČET. Můžete žákům připomenout, že rozpočet má stranu 
PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ, ale také třetí část INVESTICE. 3. kolo bude zasahovat týmům do všech tří částí – budou si moci 
přivydělat a přidat něco na stranu příjmů, budou si plánovat výdaje spojené s Vánocemi a také se budou zabývat 
třetí částí, tedy finančními rezervami a investicemi. 
Přejděte na záložku ÚKOLY. Ve 3. kole jsou 3 úkoly, které můžete plnit v libovolném pořadí, zde ovšem 
doporučujeme začít prostředním úkolem Vánoce a nejdříve si naplánovat s nimi spojené výdaje; potom teprve se 
zabývat úkolem Přivýdělky a pokrýt jimi případné záporné cashflow (resp. ideální je tyto 2 úkoly řešit v symbióze).  
Pusťte žákům VIDEO a představte jim téma Vánoce, proč se jimi zabýváme v souvislosti s rozpočtem domácnosti 
(protože to může být dost vysoká položka rozpočtu). Diskutujte s žáky, jaké všechny výdaje jsou s Vánocemi 
spojené.  

 
Rozšíření: 
Téma Vánoc můžete pojmout jakkoliv široce a navázat dalšími tématy, jako např. vánoční zvyky apod. Dá se 
provázat i s uměleckými a technickými předměty (výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní činnosti…). Pokud 
ve škole realizujete vánoční jarmark, je možné to propojit i s ním.  
 

2. Vánoce – výdaje a dárky 
V úkolu Vánoce musí tým splnit 2 otázky – kolik utratí za dárky (a jak k nim přistoupí) a kolik utratí za speciální 
vánoční výdaje (výzdoba…). 
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3. Přivýdělky 
Úkol přivýdělky dává možnost hráčům rozhodnout se, jestli si jejich herní rodina během předvánočního období 
přivydělá nějaké peníze, popř. bude pomáhat dobrovolně apod.   

 
Po výběru přivýdělku reflektujte zkušenosti žáků a rozveďte diskusi nad různými možnostmi, jak si mohou lidé 
přivydělat – např. přesčas, brigáda, projekt… Dále můžete diskutovat o tom, jaké mají lidé své životní hodnoty, 
jestli je např. lepší přivydělat si nějaké peníze nebo raději trávit víc času s rodinou apod.  
 

Rozšíření: 
Téma hodnot se dá provázat na společenskovědní vzdělávání a etickou výchovu a můžete jej také doplnit o aktivitu, 
kdy si žáci zkusí definovat své vlastní hodnoty, na kterých staví (nebo chtějí stavět do budoucna) – k tomu je vhodný 
např. 1. pracovní list v našem pracovním sešitu Prima život – Krok za krokem. 
 

4. Kreativní úkol – Naše rodina o Vánocích 
V tomto kreativním úkolu mají týmy za úkol kreativně ztvárnit svou (herní) rodinu / komunitu o Vánocích. 

 
Úkol umožňuje žákům hlouběji se zamyslet nad tím, jak lze trávit vánoční svátky a proč je tento křesťanský svátek 
tak oblíbený.  

Rozšíření: 
Tento kreativní úkol se dá realizovat také jako slohová práce nebo jako dlouhodobější projekt.  
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Lekce 7: Finanční rezervy a investice 
Posledním tématem základní části hry jsou finanční rezervy a investice. Žáci jsou seznámeni 
se smyslem a podstatou tvorby krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých rezerv a také 
se učí rozdílu mezi pravidelnými a jednorázovými investicemi a mezi výdaji, spořením 
(úsporou) a investicemi. Téma se propojuje s pojetím dlouhodobého finančního plánu, 
s podstatou stanovení (životních) cílů a plánováním jejich realizace.  
 
  

Cíle lekce 
 Seznámit žáky s podstatou tvorby finančních rezerv – krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých 
 Diskutovat o snech a životních cílech, naučit se stanovovat (SMART) cíle a plánovat cestu jejich 

dosažení 
 Vysvětlit podstatu dlouhodobého finančního plánu 

Ve hře: 
 Naplánovat pravidelnou úsporu a investice  
 Zamyslet se nad tím, co se zbylou rezervou 

Výsledky učení podle Standardu FG: 
 porovná finanční produkty, zejména z hlediska rizika, výnosu a likvidity 
 stanoví své krátkodobé a dlouhodobé finanční cíle a rozhodne o způsobu dosažení těchto cílů 
 určí rizika ohrožující dosažení finančních cílů a navrhne způsob jejich zmírnění 
 odliší spotřebu, úspory a investice a jejich využití 
 v příkladu navrhne řešení přebytku rozpočtu 
(SŠ: vybere vhodné spoření; vypočte jak dlouho spořit na určitý účel; posoudí různé druhy investic, včetně 
investic do majetku; na příkladu ukáže nutnost rozložení rizika; popíše možnosti zabezpečení na stáří) 

Další výstupy / učivo dle RVP ZV (vč. rozšíření): 
 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné 

a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, 
objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady 
hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi  

 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu  

Použité úkoly ze hry 
 3. kolo Vánoce a rezervy – Finanční rezervy a investice 
 3. kolo kreativní úkol – Co se zbylou finanční rezervou 
 3. kolo kreativní úkol – Zásadní ekonomická událost 

Harmonogram 
1. Úvod do tématu finančních rezerv a investic  10 - 20 min. 
2. Pravidelná úspora a investice 10 min.  
3. Kreativní úkol – Co se zbylou finanční rezervou 10 min. 
4. Rozšíření: Dlouhodobý finanční plán  5 – 20 min. 
5. Kreativní úkol – Zásadní ekonomická událost 10 min.  

 
 
 

Postup - úkoly 

1. Úvod do tématu finančních rezerv a investic 
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Na začátku této lekce pusťte žákům VIDEO o investicích a diskutujte nad tématem budování finančních rezerv 
a investování. Ve videu jsou představeny 3 druhy finančních rezerv: krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. 
Dovysvětlete jejich podstatu a dále diskutujte nad tím, jakou část příjmu by si lidé měli na rezervy odkládat.  
Můžete využít staré židovské pravidlo 10 % - z každého příjmu si odkládat 10 % stranou; nebo se vrátit k principům 
3 hromádek (viz lekci 0).  

 
V této souvislosti se také nabízí otázka, do čeho lze investovat.  

 Můžete použít náš popis v knížce Prima život (str. 39).  

2. Pravidelná úspora a investice 
V úkolu Finanční rezervy a investice mají týmy za úkol vyřešit 3 otázky: Kapesné, Krátkodobá rezerva a Pravidelné 
investice.  
V otázce Kapesné přinášíme téma, zda by měli kapesné dostávat i dospělí. Vychází to z pojetí společného 
hospodaření – v okamžiku, kdy hospodaří rodina společně, je rozpočet zcela transparentní a ztrácí se možnost 
např. koupit druhému dárek, aniž by věděl, kolik stál. Proto je dobré, když mají i dospělí své kapesné, se kterým 
mohou libovolně hospodařit a dělat si sobě i druhým radost.  
Krátkodobá rezerva a pravidelné investice přinášejí otázku, kolik si bude rodina pravidelné každoměsíčně odkládat 
na krátkodobé rezervy a kolik bude pravidelně investovat.  

3. Kreativní úkol: Co se zbylou finanční rezervou 
Tento kreativní úkol je zaměřený na zbylou sumu, která rodině (možná) zbude po odečtení všech výdajů 
a pravidelných investic. Dají týmy přednost spotřebě, úspoře nebo investicím? Oceněny budou zejména zajímavé 
investice, výdaje na vzdělávání a také i např. naplánování společné dovolené, protože odpočinek je důležitý a ještě 
důležitější je společně strávený čas.  

4. Dlouhodobý finanční plán 
S rezervami a investicemi také souvisí podstata dlouhodobého finančního plánu. Žáci (zejména SŠ) se v této 
souvislosti mohou zamyslet nad svými dlouhodobými cíli, jejich finančnímu vyjádření a naplánování cesty k nim. 
Můžete také diskutovat nad profesí finančního poradce a nad tím, jak nám může být nápomocen při stanovení 
a naplňování finančního plánu.  

5. Kreativní úkol: Zásadní ekonomická událost 
Poslední kreativní úkol přináší téma, jak by nějaká zásadní ekonomická událost ovlivnila naše životy. Týmy si mohou 
vybrat ze 4 událostí. 
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BONUSOVÉ ÚKOLY 
Bonusové úkoly soutěže se zaměřují na různé formy a nástroje finančního vzdělávání (rozvoje). Díky 
otevřenosti některých úkolů, co se týče obsahu, umožňují bonusové úkoly určovat si vlastní témata 
z oblasti finanční gramotnosti a tím i šířku a/nebo hloubku finančního vzdělávání. Úkoly navíc 
podporují různě zaměřené žáky – intelektově, výtvarně, pisatelsky, hudebně apod. – a může se tak 
aspoň částečně zapojit opravdu každý.  

Bonusové úkoly jsou rozděleny do 6 kategorií: 

 
Každá kategorie má mezi výukovými nástroji své místo (viz úvodní popisy v aplikaci): 

INTERNET A GRAFIKA 
Základním zdrojem informací dnešní doby je zajisté internet. K informacím na internetu je však potřeba přistupovat 
obezřetně, protože nemusí být všechno, co se zde píše, pravdivé. Každou informaci je dobré si ověřit ještě z jiného 
zdroje. S internetem jsou spojeny různé grafické prvky a obrázky.  

PSANÉ SLOVO 
Pokud chcete proniknout hlouběji do nějakého tématu nebo znát názor odborníků na určité téma, dobrý zdrojem 
inspirace a informací jsou odborné články. Ty je nejlepší hledat na odborných webových portálech nebo v médiích. 
Rozsáhlejší texty pak najdete v knížkách a dalších publikacích. Četba knih je od vynálezu knihtisku základním 
zdrojem informací. Při četbě navíc rozvíjíme naše myšlení a fantazii a posilujeme vyjadřovací schopnosti. Knihy 
mohou být různého typu - některé jsou jen pro zábavu, některé slouží pro osobní rozvoj či vzdělávání. Pro tyto účely 
je nejlepší vyhledávat knihy odborné. 

KVÍZY A PRACOVNÍ LISTY 
Kvíz (test) se dá použít k ověření znalostí nebo také k zamyšlení nad daným tématem a k získání nových informací. 
Pracovní listy slouží k upevnění nabytých znalostí, k jejich procvičení a také k hlubšímu zamyšlení nad daným 
tématem. Je to výborný nástroj pro samostatnou práci na svém vzdělávání nebo pro zpracování skupinových úkolů. 
DUM = digitální učební materiál je moderní verze pracovních listů určená pro interaktivní tabule. 

AUDIO-VIDEO 
Videa (a také audio-nahrávky) mohou být moderním nástrojem pro vzdělávání či osobní rozvoj. Na internetu 
najdete nepřeberné množství videí - ať už inspirativních nebo vzdělávacích. I zde je ale zapotřebí dobře vybírat - 
některá videa totiž slouží jenom pro zábavu. Výhodou videa je spojení různých vjemů - vnímají při něm uši i oči. A to, 
ať už se jedná o klasické video nebo o komentované statické obrázky. Pokud video sami vytvoříte, osvojíte si další 
dovednosti a proniknete do tématu z jiného pohledu. 
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PREZENTACE A SEMINÁŘE 
Také klasický výklad - prezentace nebo přednáška – stejně jako interaktivní seminář, nás může obohatit o nové 
poznatky. Ještě více se přiučíte, když takovou prezentaci vytváříte - při tvorbě si totiž musíte nejen najít veškeré 
informace k danému tématu, ale také přemýšlet o tom, jakým způsobem téma podáte svým "žákům". Vzdělávat se 
dnes můžete i on-line formou tzv. webinářů.  

HRY 
Zajímavou cestou, jak se (finančně) vzdělávat, je zahrát si nějakou hru. Hra má tu výhodu, že nové vědomosti 
a dovednosti získáte zábavně formou zážitku, a tak se vám dostanou lépe pod kůži. Existuje nespočet her, které 
vám mohou pomoci nasát do sebe základní znalosti z oblasti financí, ekonomie či podnikání. 

 

 
Každá kategorie obsahuje lehčí ZNALOSTNÍ úkoly (rozvíjí znalosti), těžší TVOŘIVÉ úkoly (rozvíjí tvořivost a podnikavost) a 
případně i úkol PRO DOSPĚLÁKA. 
Úkoly lze řešit ve výuce, dávat jako domácí úkoly nebo jako delší projekty, popř. nechat zcela dobrovolně na žácích.  

 
 

Cíle výuky 
 Rozvinout schopnost učit se na podkladě finančního vzdělávání 
 Rozšířit výuku finanční gramotnosti o další témata 
 Aktivizovat žáky a rozvíjet jejich tvořivost (a tvůrčí schopnosti) 

Ve hře: 
 Zpracovat bonusové úkoly 

Výsledky učení podle Standardu FG: 
 celý Standard FG  (díky otevřenosti některých úkolů) 

Další výstupy / učivo dle RVP ZV (vč. rozšíření): 
 všechny výstupy VO Člověk a společnost: Člověk, stát a hospodářství 
 VO Informační a komunikační technologie: Vyhledávání informací a komunikace; Zpracování 

a využití informací 
 VO Člověk a společnost - Výchova k občanství: Člověk jako jedinec (poznání vlastní osobnosti 

ovlivňuje rozhodování…) 
 VO Umění a kultura + doplňující vzdělávací obory: Dramatická výchova; Filmová/audiovizuální 

výchova; Etická výchova 
 Společenskovědní vzdělávání, Ekonomické vzdělávání (SŠ) 

 

Použité úkoly ze hry 
 BONUSOVÉ ÚKOLY 

 

Harmonogram 
1. Znalostní úkoly  5 - 30 min. 
2. Tvořivé úkoly 15 – XX min. 
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ZNALOSTNÍ bonusové ÚKOLY 
Některé znalostní úkoly jsou již uvedeny u Lekce 0, tady je kompletní výčet znalostních úkolů. Znalostní úkoly lze využít 
ve výuce k výkladu či k ukotvení učiva nebo k reflexi zkušeností.  

► Znalostní úkol INTERNET 
Pro hledání informací je dobré používat ověřené portály. Pokud hledáte faktické informace, velmi dobrým 
portálem je např. wikipedie. Je to encyklopedie, kterou sice píší sami lidé, ale informace je možné opravit 
(někým jiným), takže je postupně očišťována od nepravdivých či nepřesných informací. Na internetu také 
existuje několik zajímavých portálů, které se zaměřují na oblast financí – např. www.penize.cz, 
www.finance.cz, www.mesec.cz, www.bankovnipoplatky.com apod.  

Najděte na internetu následující pojmy a zkuste co nejlépe popsat, co jednotlivé pojmy znamenají: 
RODINNÝ ROZPOČET, AKTIVNÍ A PASIVNÍ PŘÍJEM, INVESTICE, FINANČNÍ REZERVA, CASH FLOW, 
DLUHOVÁ PAST 

► Znalostní úkol RECENZE (REFLEXE) NA ČLÁNEK / BÁSNIČKU / POVÍDKU 

Najděte na internetu článek / básničku / povídku z oblasti financí nebo finančního vzdělávání. Napište ve 
3 bodech, co nového jste se dozvěděli.  

► Znalostní úkoly: KVÍZ, PRACOVNÍ LISTY  
Zodpovězte otázky mého kvízu z oblasti finanční a ekonomické gramotnosti. 
Používáte ve škole nebo při svém sebevzdělávání pracovní listy? Zašlete mi jeden z nich zpracovaný 
(sken / foto). 

► Znalostní úkoly: VIDEA NA INTERNETU, DOPORUČENÍ 
Podívejte se na animaci/video… a zodpovězte otázky... 
V aktuálních bonusových úkolech jsou tato videa:  

 animace Úvod do finančního vzdělávání 
 animace NEZkreslená věda III: Dějiny peněz 
 animace Rozpoznáš včas dluhovou past? Díl 1. – Tablet 
 seriál TV Déčko Bankovkovi – díl Osobní rozpočet, příjmy a výdaje. 

Pokud hrají vaši žáci podruhé, můžete použít i jiná videa, která znáte, a vymyslet žákům vlastní otázky. 
Popř. můžete nechat žáky, aby sami našli zajímavá videa – viz druhý znalostní úkol: 
Najděte na internetu audio-vizuální materiál (rozhlasový rozhovor, inspirativní nebo vzdělávací video, 
animaci apod.) z oblasti financí nebo finančního vzdělávání, který vám připadá zajímavý. Pošlete mi 
odkaz a napište ve 3 bodech, co jste se z tohoto materiálu dozvěděli.   

► Znalostní úkoly: POJMY, WEBINÁŘ 
Popište, jak rozumíte těmto pojmům (popř. najděte na internetu): PREZENTACE, WEBINÁŘ, SEMINÁŘ, 
KURZ 
Podívejte se na webinář… a zodpovězte tyto otázky… 

► Znalostní úkol: ZNALOSTI OSVOJENÉ PŘI HŘE 
Zahrajte si s kamarády deskovou nebo on-line hru, která se týká finanční gramotnosti, financí, 
podnikání nebo rozvoje. Popište 3 nejdůležitější znalosti, principy nebo dovednosti, které jste si díky 
hraní hry osvojili.  
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TVOŘIVÉ bonusové ÚKOLY 
Tvořivé úkoly rozvíjí tvořivost žáků a je možné je napojit na umělecké předměty nebo mimoškolní aktivity. Úkoly jsou 
dobrovolné a můžete si vybrat jen ty, které vám vyhovují. Jelikož jsou tvořivé úkoly těžší na zpracování a vyžadují časovou 
investici, jsou oceněny větším množstvím chechtáků. Pro postup do finále je zapotřebí aspoň některé tvořivé úkoly 
zpracovat. V rámci úkolů je možné zpracovat jakékoliv téma finanční gramotnosti a rozšířit tak výuku.  
U některých tvořivých úkolů budou vyhlášeny speciální minibonusové soutěže, kdy se budou moci žáci ucházet o titul 
nejlepšího výtvoru (např. nejlepší video). 

Zde je výčet všech tvořivých úkolů napříč kategoriemi:  

► Tvořivý úkol GRAFICKÝ VÝTVOR (pro zdatné v kreslení, grafice či jiné výtvarné činnosti) 
Webové stránky na internetu obsahují různé zajímavé grafické prvky, kterými je možné obohatit a 
zvýraznit obsah sdělení. Každá firma / projekt má své logo, weby jsou plné obrázků a fotografií, ale také 
moderních prvků, jako je upoutávka nebo komix, infografika apod.  

Zkuste vymyslet a vyrobit nějaký grafický výtvor (např. logo, fotografii, komix, infografiku, koláž, 
upoutávku…), který bude znázorňovat oblast financí či finančního vzdělávání.  

► Tvořivý úkol SLOVNÍ VÝTVOR (pro zdatné v psaném projevu) 
Vymyslete básničku či povídku (úvahu, fejeton apod.) o rodině, která správně hospodaří.   

► RECENZE NA KNIHU 
Přečtěte si jakoukoliv knížku týkající se oblasti finanční a ekonomické gramotnosti, financí, podnikání 
nebo osobnostního rozvoje. Můžete přečíst i více knížek. Napište na knihu recenzi.  

► Tvořivý úkol VLASTNÍ KVÍZ ČI PRACOVNÍ LIST (pro kreativce) 
Vytvořte vlastní kvíz nebo pracovní list.  
Dejte jej někomu zpracovat, abyste si ověřili obtížnost a získali zpětnou vazbu.  

► Tvořivý úkol VIDEOREPORTÁŽ 
Vytvořte vlastní video-reportáž z finančního vzdělávání. Plnění tohoto úkolu můžete propojit s jinými 
oblastmi, jako jsou např. HRY nebo PREZENTACE A SEMINÁŘE.  

► Tvořivý úkol ANKETA 
Zahrajte si na moderátory a kameramany a vytvořte anketu na téma Správné hospodaření rodiny, která 
bude obsahovat alespoň 1 z těchto otázek:  

 Je podle vás důležité sestavovat si domácí rozpočet a proč? 
 Myslíte si, že je důležité dávat dítěti kapesné, a proč? 
 Měli by se rodiče s dětmi bavit o penězích? 

► Tvořivý úkol ORIGINÁLNÍ VIDEO (pro zdatné filmaře) 
Zahrajte si na filmový štáb a vytvořte jakékoli video týkající se financí, podnikavosti nebo seberozvoje. 
Můžete také vytvořit vlastní animaci. Fantazii se meze nekladou.  

► Tvořivý úkol VLASTNÍ PREZENTACE / SEMINÁŘ (nejen pro zdatné lektory) 
Vytvořte prezentaci na jakékoliv téma z oblasti finanční či ekonomické gramotnosti a tu předneste své 
rodině, kamarádům nebo jiným lidem. Při přednesu se nechte natočit na video (popř. aspoň nafotit).  

► Tvořivý úkol RECENZE HRY 
Napište recenzi na hru, kterou jste hráli.  

► Tvořivý úkol VYTVOŘTE VLASTNÍ HRU (pro tým kreativců) 
Zkuste vymyslet vlastní hru zaměřenou na oblast rodinného hospodaření a/nebo rozvoje podnikavosti.  


