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Finanční gramotnost  

Ročník Kompetence Předmět Základní pojmy tématu 

1. 
 

Umím si spočítat své peníze až 
do hodnoty 20 Kč. 

M mince, bankovky 

Vím, co to znamená „půjčit si“.  SKN půjčka, výpůjční doba 

Vím, jak se chovat k půjčené 
věci. 

SKN  

Rozumím tomu, že rodiče 
dostávají peníze v zaměstnání. 

SKN zaměstnání, povolání, plat, výplata, mzda 

2. 

Umím si spočítat své peníze až 
do hodnoty 100 Kč. 

M  

Jsem schopen rozlišit peněžní a 
citovou hodnotu věcí. 

SKN  

3. 

Umím si spočítat své peníze až 
do hodnoty 1000 Kč. 

M  

Vím, že z kapesného si mohu 
koupit řadu věcí. 

SKN šetření 

Jsem schopen rozlišit nezbytné 
a zbytné věci. 

SKN žebříček hodnot 

4. 

Rozumím princip výměnného 
obchodu. 

SKN směnný (výměnný) obchod, hodnota, 
protihodnota 

Chápu, proč byl výměnný 
obchod vystřídán penězi. 

SKN peníze, funkce peněz 

5. 

Umím si spočítat své životní 
náklady na jeden týden. 

M  

Orientuji se v základních 
pojmech souvisejících s penězi. 

SKN  

Chápu rozdíl mezi soukromým 
a společným vlastnictvím. 

SKN  

6. 

Vím, co je to žebříček hodnot. VKO, SP  

Umím sestavit rodinný 
rozpočet pro různé životní 
situace. 

VKO, SP rozpočet, priorita, luxusní 

Umím vysvětlit princip pojištění 
a vím, k čemu jednotlivé druhy 
pojištění slouží 

VKO pojištění, pojišťovna, pojistné, úhrada škody, 
solidarita 

Vím, co je to dluh a chápu 
nebezpečí zadlužení. 

VKO dluh, úvěr, úrok, exekuce 

7. 

Orientuji se v základních 
ekonomických pojmech. 

VKO potřeby, statky, služby 

Umím vysvětlit rozdíl mezi 
hmotným a duševním 
vlastnictvím. 

VKO majetek, vlastnictví 

Vím, proč je důležité chránit 
duševní vlastnictví. 

VKO autorské právo, pirátství 

8. 
Jsem schopen vysvětlit systém 
tržního hospodářství. 

VKO trh, domácnost, výroba, služby 

Vím, v jakých finančních SP hrubá, superhrubá a čistá mzda, sociální a 
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rozmezích se pohybují 
jednotlivá povolání. 

zdravotní pojištění 

Umím načrtnout a popsat 
koloběh zboží a služeb. 

VKO koloběh zboží, koloběh peněz 

Chápu vzájemný vztah mezi 
nabídkou a poptávkou. 

VKO nabídka, poptávka, tržní cena 

Orientuji se v právním pozadí 
záruční doby a reklamace. 

VKO reklamace, záruka 

9. 

Jsem schopen vysvětlit funkci 
peněz a různé formy placení. 

VKO funkce peněz, uchovatel hodnoty 

Orientuji se v základních 
pojmech vztahujících se 
k bankovnímu sektoru. 

VKO komerční banka, národní banka, kreditní karta, 
debetní karta, kontokorent 

Chápu význam daňového 
systému a jeho vztahu ke 
státnímu rozpočtu. 

VKO daně přímé a nepřímé, DPH, státní rozpočet 

Orientuji se problematice 
pracovní smlouvy a vím na co si 
dát pozor při jejím uzavírání. 

SP zkušební doba, smlouva „na neurčito“ / „na 
určito“ 

 


