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Příloha 1 – Standard finanční gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ 

A. Nakupování a placení   

1. ZŠ  

1.1 I. stupeň  

1. používá hotové, případně bezhotovostní peníze  

2. odhadne a zkontroluje cenu nákupu a doklad, případně vrácenou hotovost  

3. při nákupu srovnává zboží podle ceny či jednotkové ceny 

 

B. Hospodaření domácnosti   

1. ZŠ  

1.1 I. stupeň  

1. porovná své potřeby a přání s finančními možnostmi  

2. sestaví jednoduchý rozpočet a v příkladu rozliší vyrovnaný, přebytkový a schodkový 

rozpočet  

3. uvede příklady zvýšení příjmů a snížení výdajů   

 

C. Přebytek rozpočtu domácnosti   

1. ZŠ  

1.1 I. stupeň  

1. vysvětlí proč spořit  

2. uvede příklady jak spořit 

D. Schodek rozpočtu domácnosti   

1. ZŠ  

1.1 I. stupeň  

1. objasní vznik dluhů a nutnost jejich placení  

2. objasní rizika půjček a vysvětlí, v jakém případě je vhodné si půjčit  

3. uvede příklady jak si půjčit 

  



Příloha 2 – Mnou navržené výstupy 

1.N.1 Vyjmenuje mince používané v České republice. (dále ČR) 

1.N.2 Platí mincemi ČR v číselném oboru přirozených čísel do 20. 

1.N.3 Zkontroluje si vrácenou hotovost při platbě částky v číselném oboru přirozených 

čísel do 20. 

1.N.4 Zkontroluje položky nákupu podle předem vytvořeného seznamu.  

1.N.5 Určí a porovná částky v peněženkách s českými mincemi.   

1.N.6 Navrhne různé způsoby placení českými mincemi.  

1.N.7 Odhadne cenu jednoduchého nákupu.  

1.N.8 Při nákupu porovnává cenu zboží a odhadne, co je výhodnější.  

1.H.1 Porovnává své potřeby a přání se svými (rodinnými) finančními možnostmi. 

1.H.2 V modelovém textu/situaci/příběhu označí chybné hospodaření.  

1.H.3 Vytvoří jednoduchý nákupní seznam. 

1.H.4 Vyjmenuje rozdíly mezi malým a velkým nákupem.  

1.P.1 Uvede příklady, kdy se setkává s penězi, a jak s nimi nakládá.  

1.P.2 Uvede příklady, co si za naspořené peníze chce koupit.  

1.S.1 Uvede situace, kdy si potřebuje něco půjčit (knížku, pastelku, peníze). 

1.S.2 Popíše, jakým způsobem si půjčuje (věci, peníze, …). 

1.S.3 Popíše, jaké důsledky mohou nastat při nevrácení půjčeného (věci, peníze). 

 

2.N.1 Vyjmenuje a identifikuje mince a bankovky používané v ČR.  

2.N.2 Platí mincemi ČR v číselném oboru přirozených čísel do 100.  

2.N.3 Zkontroluje si vrácenou hotovost při platbě částky v číselném oboru přirozených 

čísel do 100.  

2.N.4 Převezme doklad za nákup a na něm zkontroluje jednotlivé položky.  

2.N.5 Určí a porovná částky v peněženkách s českými mincemi.  

2.N.6 Navrhne různé způsoby placení českými mincemi. 

2.N.7 Spočítá cenu jednoduchého nákupu. 

2.N.8 Při nákupu porovnává ceny zboží a vysvětlí, které je výhodnější (v závislosti na 

získaných matematických znalostech). 



2.H.1 V modelovém textu/situaci/příběhu navrhne řešení chybného hospodaření.  

2.H.2 Vyjmenuje, jaké výdaje musí rodina činit v souvislosti s žákem.  

2.H.3 Rozlišuje příjmy pravidelné a nepravidelné.  

2.H.4 Rozlišuje výdaje zbytné a nezbytné.  

2.H.5 Vytvoří nákupní seznam na 1 týden.  

2.P.1 Uvede výhody spoření.  

2.P.2 Uvede příklady, co si za naspořené peníze může koupit.  

2.S.1 Uvede situace, kdy si lidé potřebují něco půjčovat (věci, peníze) 

2.S.2 Popíše, jakým způsobem si lidé mohou půjčovat (věci, peníze) 

2.S.3 Vysvětlí, v jakém případě je vhodné si půjčovat.  

 

3.N.1 Platí mincemi a bankovkami ČR v číselném oboru přirozených čísel do 1000.  

3.N.2 Zkontroluje si vrácenou hotovost při platbě částky v číselném oboru přirozených 

čísel do 1000.  

3.N.3 Spočítá cenu nákupu (ceny v přirozených číslech).  

3.N.4 Uvede příklad zahraniční měny a rozliší ji od české.  

3.N.5 Při nákupu porovnává ceny zboží a vysvětlí, které je výhodnější (v závislosti na 

získaných matematických znalostech – bonusové zboží zdarma)  

3.H.1 Vyjmenuje několik příjmů a výdajů vlastní/fiktivní rodiny.  

3.H.2 Sestaví jednoduchý týdenní rozpočet vlastní/fiktivní rodiny.  

3.P.1 Navrhne, jak naložit s velkými jednorázovými příjmy.  

3.S.1 Uvede příklady, jak předcházet vzniku dluhů. 

3.S.2 Uvede, jak naložit s velkými jednorázovými výdaji.  

3.S.3 Objasní vznik dluhů a nutnost jejich placení.  

 

4.N.1 Při placení používá hotové peníze v celé šíři jejich nominální hodnot.  

4.N.2 Uvede rozdíl při placení hotovými a bezhotovostními penězi.  

4.N.3 Zkontroluje si vrácenou hotovost.  

4.N.4 Zkontroluje si doklad za nákup (zkontroluje položky i jejich ceny). 

4.N.5 Vyhledá aktuální měnový kurz k zahraniční měně.  



4.N.6 Zaokrouhlí cenu zboží na nejbližší přirozené číslo odpovídající nejmenší nominální 

hodnotě.  

4.N.7 Při nákupu porovnává ceny zboží a vysvětlí, které je výhodnější (v závislosti na 

získaných matematických znalostech – zlevnění o polovinu, třetinu, čtvrtinu, …)  

4.H.1 V modelových situacích rozliší vyrovnaný, přebytkový a schodkový rozpočet.  

4.H.2 Porovnává příjmy a výdaje vlastní/fiktivní rodiny s příjmy a výdaji jiných/ 

fiktivních rodin.  

4.P.1 Uvede konkrétní příklady, jak spořit.  

4.S.1 Vyjmenuje výhody, nevýhody a rizika půjček.  

 

5.N.1 Platí bezhotovostními penězi v rámci deskové hry (př. Monopoly). 

5.N.2 Navrhne způsob vyřízení reklamace (chyba ceny na účtence). 

5.N.3 Porovnává ceny zboží v zahraničním a českém obchodě a s ohledem na aktuální 

měnový kurz vysvětlí jejich výhodnost.  

5.N.4 Spočítá přesnou cenu velkého i malého nákupu, výsledek zaokrouhlí.   

5.N.5 Při nákupu porovnává ceny zboží a vysvětlí, které je výhodnější (v závislosti na 

získaných matematických znalostech – důraz na kvalitu zboží)  

5.H.1 Sestaví jednoduchý měsíční rozpočet vlastní/fiktivní rodiny a objektivně posoudí 

jeho vyrovnanost (vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový).   

5.H.2 Uvede možné příklady zvýšení příjmů a snížení výdajů   

5.P.1 Vyjmenuje výhody a nevýhody uzavírání spoření (př. v bance).  

5.S.1. Uvede konkrétní příklady, jak a kde si půjčit, a posoudí jejich výhodnost.   

  



Příloha 3 - Výstupy z RVP ZV k FG 

Vzdělávací oblasti: 

- M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v 

daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků  

- M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah 

rovnosti a nerovnosti 

- M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 

- M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace 

- M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky 

početních operací v oboru přirozených čísel 

- M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém 

oboru přirozených čísel 

- M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času 

- M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického života 

- M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data 

- ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 

- Vedlejší výstupy pro finanční gramotnost nalezneme i v dalších oblastech.  

- ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě  

- ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné 

cesty 

- VO-9-3-02 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  

- VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a 

bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, 

vysvětlí jejich omezení  



- VO-9-3-04 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  

- ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova  

- rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti 

- vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 

- vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů 

- přispívá k uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování 

 

  



Příloha 4 – Pracovní list „České mince“  

  



Příloha 5 – Příběh o Karlovi 

  



Příloha 6 – Ilustrační obrázky k příběhu o Karlovi 

 

 

  



Příloha 7 – Seznam zboží s cenou ke hře na obchod v 1. ročníku

Dobrá voda 1,5litru  11 Kč 

Magnesia 1 litr  8 Kč 

Džus Granini 1 litr 35% 45 Kč 

Pomerančový džus 1 litr 20% 20 Kč 

Coca-cola 0,5 litr  18 Kč 

Coca-cola 1,5 litr  30 Kč 

Houska 1 kus   3 Kč 

Rohlík 1 kus   2 Kč 

Dalamánek 1 kus  5 Kč 

Chleba    23 Kč 

Makový koláč 1 kus  10 Kč 

Pizzarohlík   15 Kč 

Mléko 1 litr   14 Kč 

Jogurt bílý    10 Kč 

Balení 4 ks activia meruňka 42 Kč 

Tvaroh měkký bílý  18 Kč 

Přesnídávka Hamé  20 Kč 

Apetito 8 ks   40 Kč 

Sýr a křup   15 Kč 

Šunka vepřová 100g  25 Kč 

Eidam plátkový 30%  30 Kč 

Hruška 1 kg   24 Kč 

Jablko 1 kus   7 Kč 

Hroznové víno 0,5 kg vanička 33 Kč 

Hroznové víno 1 kg  79 Kč 

Banán 0,5 kg   8 Kč 

Banán 2 kg   23 Kč 

Mrkev 1 kg   25 Kč 

Okurka 1 kus   12 Kč 

Rajče 1 kg   70 Kč 

Čokoláda Milka 100 g 24 Kč 

Kakaové trojhránky 2 ks 9 Kč 

Balení trojhránky kakaové (8 ks) 40 Kč 

Lízátko   5 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 8 – Doplňující dokumentace hry na obchod 

 

 

 

 

 

 

  



 

Příloha 9 – Materiály pro české bankovky 

  

100 Kč 200 Kč 500 Kč 1000 Kč 2000 Kč 5000 Kč 

Vodoznak Vodoznak Vodoznak Vodoznak Vodoznak Vodoznak 

okénkový 

proužek 

s minitextem 

okénkový 

proužek 

s minitextem 

okénkový 

proužek 

s minitextem 

okénkový 

proužek 

s minitextem 

okénkový 

proužek 

s minitextem 

okénkový 

proužek 

s minitextem 

barevná 

vlákna 

barevná 

vlákna 

barevná 

vlákna 

barevná 

vlákna 

barevná 

vlákna 

barevná 

vlákna 

soutisková 

značka 

soutisková 

značka 

květ čtyřlisté 

růže 
lipový list struny lyry 

ploška 

s hlavou lva 

Karel IV. 
Jan Ámos 

Komenský 

Božena 

Němcová 

František 

Palacký 

Ema 

Destinnová 

Tomáš 

Garrigue 

Masaryk 



 

Příloha 10 – Fiktivní rodiny 

Rodina Bouškových 

Pan Jiří Bouška pracuje jako údržbář a každý měsíc si vydělává 25 000 Kč. Jeho manželka Jana 

je advokátka v jedné advokátní firmě, kde měsíčně vydělává 30 000 Kč a ještě může 

nepravidelně dostávat bonusy od klientů. Společně mají 3 syny – Filipa, Jáchyma a Fandu, kteří 

chodí do 9., 7., a 4. třídy. Celá rodina je sportovně založená. Kluci hrají florbal, každý z nich 

trénuje 3x týdně. Rodiče zase chodí do fitness centra a plavat. Přestože mají kluci to nejnovější 

vybavení na florbal a rodiče nejvýhodnější permanentku, již dlouho celá rodina sní o společné 

dovolené na kolech.  

 

Rodina Knížkových 

Paní Knížková je výtvarnice a její příjem se odvíjí podle toho, kolik jejích výrobků si zákazníci 

koupí. Většinou to je 15000 měsíčně. Pan Knížek je hlavní kuchař v pražské moderní restauraci 

a dostává měsíčně 25 000 Kč měsíčně. Paní dva syny – Davida a Tondu, kteří již jsou dospělí. 

Protože studují, bydlí oba u rodičů, aby se mohli studiu plně věnovat. David měsíčně přispívá 

rodičům 1000 Kč. Ke splnění rodinného snu – let na Island – se snaží Tonda i David pomáhat 

tím, že chodí na různé brigády, ze kterých si platí své výdaje.  

 

Rodina Vokurkových 

Pan Vokurka pracuje jako lékař v nemocnici a vydělá si měsíčně 35 000 Kč. Z toho musí 

polovinu posílat jako nájemné za byt. Paní Vokurková pracuje jako učitelka a vydělá si 24 000 

Kč za měsíc. Většinu peněz utrácí za péči o dvě děti – dceru Emu a syna Michala. Emička chodí 

do první třídy, do které potřebovala koupit mnoho pomůcek. Ráda tančí, zpívá a hraje na klavír. 

Chodí dokonce na 5 kroužků týdně. Michal hraje nejraději na počítači, ale tomu rodiče často 

zakazují. Celá rodina se snaží šetřit na společnou dovolenou u moře. Ema dokonce sbírá starý 

papír a nosí ho do sběru.  

  

  



 

Příloha 11 – Pracovní list na téma „Sny a přání, potřeby, výdaje, příjmy, spoření a 

půjčování“ 

 

 

 



 

Příloha 12 – Pracovní list pro téma „Fiktivní rodina“ 

 

  



 

Příloha 13 – Pracovní list k zahraničním mincím 

ČÍM SE PLATÍ V ZAHRANIČÍ? 

1) Ke státu přiřaď obrázek měny, kterou se v něm platí.  

Velká Británie 

 

Island 

 

Čína 

 

Švýcarsko  

 

Německo 

 

 

Česká republika 

 

 

Spojené státy 

americké 

 

Maďarsko 

  

 

 

2) Udělej frotáž jedné zahraniční mince a napiš, z jaké je země 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 14 – Pracovní list k měnovému kurzu 

MĚNOVÝ KURZ 

1) Ke státu přiřaď obrázek měny, kterou se v něm platí.  

Dokresli ke státům jejich státní vlajky.  

Velká Británie 

 

Island 

 

Čína 

 

Švýcarsko  

 

 

Německo 

 

Česká republika 

 

Spojené státy 

americké 

 

Maďarsko 

  

2) Kolik korun českých by si zaplatil, kdybys chtěl: 

1 euro  =   Kč   

1 libra  =   Kč 

1 dolar  =   Kč 

 

3) Dopočítej podle aktuálních měnových kurzů.  

a) Čokoláda Milka 100g stojí  24 Kč   a tedy _______euro.  

b) Bílé hrozno 1 Kg stojí  79 Kč   a tedy _______euro.  

c) Džus Granini 1 litr stojí  45 Kč   a tedy _______euro.  

d) Coca-cola 1,5 litru stojí  ___ Kč  a tedy 1,18 euro.  

e) 1 kg rajčat stojí   ___ Kč  a tedy 2,73 euro.  

f) Chleba stojí   ___ Kč  a tedy 0,89 euro.  


