
 
  
 

  

1 Ostrava, podzim 2012 

S  R  A  Z    V S 
JAK ROZVÍJET FINANČNÍ 
GRAMOTNOST V ODDÍLE 

Co je cílem výchovy k finanční gramotnosti?    
• finančně gramotný občan, který se umí rozhodnout, je ochoten 

riskovat, ale zároveň je přiměřeně opatrný a hospodárný a ví, že může 
mít jen to, na co dosáhne 

Jak na to? 
• výuka finanční gramotnosti se stala součástí školního vzdělání, děti by 

tedy měly získat nějaké základní znalosti 

• v oddíle můžeme ovlivnit především postoje 

• možnosti: 

� využít již zaběhnuté činnosti oddílu a zapojit děti do finančního 
rozhodování 

� občas připravit speciální aktivity na finanční gramotnost 
� plnění stezky – např. bod – Vymyslím kritéria, podle kterých se 

mohu rozhodovat při nákupu rozhodovat při nákupu potřebné věci 
do klubovny, domů či pro sebe. 

• rozhodně nezařazujeme příliš aktivit na úkor stávajícího programu 

• vše, co zažijeme, vztáhneme pomocí technik zpětné vazby na život 
mimo oddíl 

Spoluhodnocení 
• aktivita nebo událost z běžného oddílového života, která jenom 

proběhne, asi nebude mít kýžený výsledek (děti si nemusí uvědomit, co 
se stalo a jak to souvisí s realitou) – proto je nezbytné provést 
hodnocení 

• osnova 

� zahřátí – krátká pohybová hra 
� ohlédnutí (Co a jak?) – připomenout si aktivitu, pocity a myšlenky 
� zobecnění (Proč?) – proč to dopadlo tak, jak to dopadlo, zobecnit 

zážitky do pravidel či zákonitostí 
� přenos (Co s tím dál?) – jak využít v praktickém životě 

• vhodné jsou otevřené otázky s možností vyjádřit vlastní názor 



 
 
   

   

2 Ostrava, podzim 2011 

METODICKÝ SEMINÁŘ VODNÍCH SKAUTŮ 

� např. Jak byste vysvětlili…? Jak se liší…? Co kdyby…? Proč…? 
• neomezujeme se ale jenom na povídání v kroužku, to by asi všechny 

brzy omrzelo – používáme i jiné formy 

• možné formy: 

� mluvící kámen – mluví jen ten, kdo má v ruce kámen (nebo jiný 
předmět) 

� reportéři – skupiny sepíší o průběhu aktivity krátký článek (popř. 
jeden účastník má od začátku roli reportéra a zaznamenává 
průběh, na konci ostatní přečte svůj výtvor) 

� spisovatelé – účastníci představí názvy kapitol z knihy, která by 
popisovala právě proběhnutou aktivitu 

� smajlíci – každý si vybere smajlík podle své aktuální nálady a pocitů 
� novoroční předsevzetí – děti si na závěr připraví předsevzetí, které 

vyplynulo z nově nabytých zkušeností 

Témata 
• některá témata, kterým se v oddíle můžeme věnovat: 

� nakupování 
 promyšlené a plánované 
 hledat jiné cesty, než nákup (oprava věci, výroba vlastními silami 

atd.) 
� opatrnost a rozvážnost – nebát se, ale nerozhodovat se ukvapeně 

a zjistit si dostatek informací 

Nápady na programy 
• samostatný nákup – nechat družiny naplánovat jídelníček na den, 

sestavit nákupní seznam, odhadnout ceny, pak nakoupit, uvařit a sníst 

• vydělej si sám – předem s dětmi stanovit ceny za jednotlivé táborové 
aktivity a služby (vaření jídla, stavba stanu…) – hlavní náklad jsou mzdy, 
dále materiál a energie, poté jim podle jejich aktivity vyplácet peníze 

• smlouvy – 1 den tábora je potřeba na všechno písemná smlouva 
(vydání potravin, zapůjčení materiálu atd.) – smlouvy jsou připravené 
předem, některé bezproblémové, jiné nevýhodné – obsahují různé 
sankce a poplatky; na konci dne proběhne vymáhání poplatků 



 
  
 

  

3 Ostrava, podzim 2012 

S  R  A  Z    V S 
JAK ROZVÍJET FINANČNÍ 
GRAMOTNOST V ODDÍLE 

• pexeso finančních pojmů – připravíme klasické pexeso, ale hráči musí 
poznat, které pojmy k sobě patří a které ne 

• design platební karty – každý má za úkol navrhnout vzhled své vlastní 
platební karty, karta musí obsahovat všechny povinné prvky 

• životní úroveň – skupiny navrhnou kritéria, podle kterých by se mohla 
posuzovat životní úroveň, následně podle nich ohodnotí vlastní rodinu, 
poté můžou navrhnout změny kritérií 

• trh – každá skupinka vymyslí službu, která na trhu podle nich chybí a 
krátce ji představí ostatním, každá skupina pak rozděluje 5 peněz mezi 
služby, které ji zaujaly, neúspěšnou polovinu služeb vyřadíme, úspěšné 
polovině jsou znovu přidělovány peníze – služba s největším počtem 
peněz vítězí 

Kde čerpat další informace 
• www.rvp.cz – metodický portál RVP (především pro školy, zaměřené na 

znalosti, méně postoje) 

• www.rozumimepenezum.cz 

• www.sysel-arnost.cz – Tajný deník Barborky syslové (pro děti od 9 let) 

• www.mojefamilie.cz – online o řízení rodinného rozpočtu 

• www.richdad.com – materiály od Roberta Kiyosakiho, online hra 
Cashflow (v angličtině) 

• Kiyosaki, Robert – řada knih (přeložené do češtiny, i pro děti) 

• příručka Rozumíme financím I (pro ZŠ) a II (pro SŠ) – ke stažení na 
www.rozumimefinancim.cz 

• příručka Peníze ve volném čase – ke stažení na 
www.rozumimefinancim.cz 

• web www.nenechsezmanipulovat.cz – online hra 
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