Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Ročník: FINANČNÍ GRAMOTNOST, 6. A 9. ročník
Výstup
-

Žák rozliší pravidelné a jednorázoví příjmy a
výdaje
Žák zváží nezbytnost jednotlivých výdajů
Žák vytvoří soupis pevných výdajů

Učivo
(1)
- hospodaření domácnosti, příjmy
a výdaje

-

Žák objasní princip vyrovnaného, schodkového a Druhy rozpočtů, splátkový
přebytkového rozpočtu
kalendář

-

Žák vysvětlí vznik dluhové pasti a její řešení

-

Žák sestaví splátkový kalendář

-

Žák navrhne sestavení finanční rezervy
k zajištění přítomnosti i budoucnosti

-

Žák objasní příklady porušení práv spotřebitelů a
vysvětlí, jak se bránit

-

Žák rozumí obsahu smluv a uvědomuje si
osobní odpovědnost jedince

-

Žák vysvětlí využití Sdružení obrany
spotřebitelů, rozumí pojmu lichva v právním
státě

Práva spotřebitelů, lichva, stát a
zákon

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, kurzy
OSV – rozvoj schopností
poznávání, kooperace a
kompetence, řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

Poznámky
PČ – provoz a
údržba
domácnosti

MEV – kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení,
fungování a vliv médií ve
společnosti

VDO – zodpovědnost, právní
řád
MKV – lidské vztahy

OV – právní
základ státu,
právo
v každodenní
m životě,
protiprávní
jednání

-

Žák vysvětlí jednotku peněz jako prostředek
směny, měřítko cen a dočasný uchovatel úspory
Žák popíše způsoby placení
Žák rozdělí peníze na oběživo a depozita
Žák vysvětlí pojem domácí měna a zahraniční
měna
Žák objasní hotovostní a bezhotovostní formu
peněz a na příkladech ukáže jejich vhodné
využití
Žák vyplní platební poukázky různých typů
Žák vysvětlí pojem SIPO, běžný účet
Žák objasní funkci centrální banky
Žák rozumí nabídce bankovních produktů
Žák rozpozná různé typy spoření

(2)
Peníze – funkce a druhy peněz,
domácí měna

-

Žák vysvětlí proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy

(3)
Finanční produkty, služby bank a
platební karty

-

Žák uvede příklady použití debetní a kreditní
platební karty, vysvětlí jejich omezení

-

Žák uvede a porovná nejobvyklejší způsoby
nakládání s volnými prostředky (spotřeba,
úspory, investice)

-

Žák uvede a porovná nejčastější způsoby krytí
deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing)

-

Žák vysvětlí význam úroku placeného a přijatého

-

Nakládání s penězi

OSV – hodnoty, postoje,
praktická etika

OV – peníze,
majetek,
vlastnictví
MA –
desetinná a
celá čísla

PČ –
podnikání
MA –
jednoduché a
složené
úrokování

Úročení

-

Žák uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne,
kdy je využít

pojištění

