
   

   

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav III 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019811 

 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji 

potenciálu každého žáka s názvem Přežití ve světě financí, které se 

konalo dne 21. září 2022 od 15:30 do 17:00 hod. v salonku Hotelu Grand 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 Na začátku setkání se představili autoři projektu. Manželé Ing. Miloslav Skala, MBA a Radka 

Skalová se ve svých zaměstnáních setkávali s mladými lidmi, kteří se dostali do finančních problémů. 

Začali se zabývat finanční gramotností pro zaměstnance, později pracovali pro neziskové organizace 

jako lektoři a připojili projekt na podporu výuky finanční gramotnosti na školách. Manželé skalovi se 

rozhodli zkombinovat své profesní znalosti se zkušeností s finančním řízením domácnosti. Vznikl tak 

projektový den pro základní školy, který formou hry učí děti sestavit si domácí rozpočet, varuje před 

nezodpovědným zadlužováním a dává návod na život bez dluhů.  

Projektový den „Kurz přežití ve světě financí“ je týmová kreativní hra určená pro žáky 

základních a středních škol, ale lektoři mají i kurz ve verzi pro dospělé či pro učitele. V průběhu 

projektového dne na praktických příkladech ukazují dětem důležitost vzdělávání, učí je zodpovědnosti 

za vlastní budoucnost, ukazují potřeby a možnosti dospělého života, varují před nezodpovědným 

zadlužováním, vysvětlují důležitost tvorby rezerv.  

Projektový den probíhá formou hry na bázi modelů. Podle zkušenosti lektorů jsou na tom s 

finanční gramotností lépe děti z nižších společenských vrstev  než děti movitějších rodičů. Lektoři 

nejsou pedagogové, mají ekonomické vzdělání. Učitelé na školách mívají obavy, jak učit finanční 

gramotnost, aby se nedotkli finanční situace rodin, neboť rodinné finance jsou intimní záležitostí rodin. 

V týmové kreativní hře mají děti možnost vyzkoušet si tvorbu domácího rozpočtu dospělých. Zakusí, 

jak je důležité dlouhodobě udržitelně hospodařit, proč a jak šetřit, spořit a investovat. Smyslem hry je 

také naučit děti zodpovědnosti za vlastní život, uvědomit si hodnotu potřeb a přání dětí i dospělých. 

Hra je kreativní, nehraje se o to, kdo víc ušetří. 

Verze pro 1.stupeň (4. - 5.ročník, případně II. pololetí 3. ročníku) 

Délka projektového dne 5 x 45 minut. Žáci jsou rozděleni do týmů po čtyřech. Tým představuje 

jednu dospělou osobu. Nejprve si týmově žáci nakreslí postavu, určí, co postava vykonává za práci, jaké 

má koníčky. Společně tvoří rozpočet na jeden měsíc. (Po vynásobení dvanácti vidí, jak na tom postava 

bude za rok při tomto způsobu života, který žáci zvolili. Žáci získávajíí představu o tom, kolik stojí 



   

   

bydlení, doprava, jídlo, oblečení, jaké výdaje jsou pravidelné a  nepravidelné a jaké jsou další nezbytné 

a zbytné výdaje v životě dospělého.  

 Autoři projektový den pro 1. stupeň sestavili tak, že kompletně pokrývá standardy, 

které stanovilo ministerstvo financí. 

Verze pro 2. stupeň  

Délka projektového dne 6 x 45 minut. Žáci jsou rozděleni do týmů po čtyřech. Tým představuje 

jednu čtyřčlennou domácnost. Společně tvoří rozpočet na jeden rok. Žáci získají představu o tom, kolik 

stojí bydlení, doprava, jídlo, oblečení, jaké výdaje jsou pravidelné a  nepravidelné a jaké jsou další 

nezbytné a zbytné výdaje v životě průměrné čtyřčlenné domácnosti. Lektoři s žáky pracují s pojmem 

inflace, investiční trojúhelník, minimální mzda, průměrný příjem, … Ukazují žákům vztah k riziku - 

důležitost pojištění jako výdaj. Také na spoření se lze dívat dvěma způsoby: buď mám přebytek, proto 

spořím, nebo mám spoření jako výdaj. 

Žáci se dozví:  

● Jak správně hospodařit s penězi 

● Co jsou to příjmy 

● Všechny rodiny nemají stejné příjmy 

● Jaké jsou výdaje domácnosti 

● Jak sestavit jídelníček s ohledem na příjmy a výdaje rodiny 

● Jak a proč tvořit finanční rezervu 

 

Praktické workshopy pro 8. a 9. ročník ZŠ 

Délka 2 x 45 minut. Lektoři do workshopů zařadili sedm témat v návaznosti na projektový den 

pro 2. stupeň,  díky čemuž pokryli standardy stanovené ministerstvem financí. 

 

Účastníci setkání následně dostali k nahlédnutí úkoly z kurzu ( =projektového dne). Týmy 

postupně plní v průběhu dne sedm úkolů. Děti si následně vybírají kartičky (chce-li jít do kina, ke 

kadeřnici, koupit si motorku, vůz, dům, byt ...), lektoři se přesunou do role dealerů a nabízejí výhodné 

i nevýhodné koupě. Účastníci se mohli všechny kartičky prohlédnout, prodiskutovat s lektory. Lektoři 

zodpověděli dotazy. Ve hře je rozdíl mezi chudou a bohatou rodinou limitován částkou 6 000 Kč. Mnozí 

žáci si uvědomí, že nemohou mít všechno. Lektoři zdůrazňují zásadu: nepůjčujeme si na to, co 

spotřebujeme dříve, než to splatíme ( = dovolená, dárky,...).  Poslední vyučovací hodina během 

projektového dne  je věnována prezentacím. Lektoři mají ve zvyku se prohodit. Pokud s žáky pracoval 

celý den pan Skala, prezentují žáci s paní Skalovou a naopak. Maximální počet týmů v jedné třídě vidí 

lektoři na osm. (čili třída s maximálně 4 x 8 = 32 žáky), mohou pracovat se dvěma třídami ve stejný čas. 

S jednou třídou pracuje pan Skala, s druhou třídou paní Skalová. Cena za celodenní projekt je 220Kč za 

přítomného žáka (kdo daný den ve škole chybí, neplatí peníze). Reference z proběhlých projektových 



   

   

dnů jsou na https://www.kurzprezitivesvetefinanci.cz/reference Lektoři již byli na cca sedmdesáti 

školách. 

Na konci projektového dne předávají lektoři žákům na sebe kontaktní údaje pro případ potřeby 

se poradit. Vštěpují žákům, ať nepodepisují žádnou smlouvu dříve, než si ji přečtou.  

Ing. Miloslav Skala, MBA   (+420) 737 207 636 mila@kpvsf.cz 

Radka Skalová   (+420) 604 666 508 radka@kpvsf.cz 

 

Zapsala: PhDr. Zuzana Bláhová 
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