
Roční plán práce 
 

Třída:  9. A      Předmět:  Finanční gramotnost 
Vyučující: Kateřina Pálková    Počet hodin týdně:  1 
 

Měsíc Učivo Očekávané výstupy poznámka 

Září Hospodaření domácnosti - sestaví návrh položek rozpočtu, rozlišuje 
položky příjmu a výdajů 
- vysvětlí rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou, 
odhadne/vypočítá výši čisté mzdy, používá 
mzdový kalkulátor 
- přiřadí správně typ státní dávky k situaci 
zakládající právo na její získání 
- vyjmenuje základní typy daní a vysvětlí jejich 
význam 
- rozliší typy rozpočtu (deficitní, přebytkový, 
vyrovnaný) 
- navrhne strategii hospodaření 
- definuje pojem finanční gramotnost, 
domácnost, rozpočet, životní úroveň 
 

 

Říjen Svět peněz - pojmenuje známá fakta o české měně, zjistí 
fakta o českých mincích a bankovkách, popíše 
jejich vzhled, rozpozná alespoň jeden 
ochranný znak bankovek 
- stručně popíše historii a vývoj peněz, historii 
české měny 
- uvede funkce platebních karet 
(bezhotovostní platby, výběr peněz v 
hotovosti, dobíjení kreditu mobilního telefonu, 
příp. cestovní pojištění, pojištění zneužití 
karty,…), objasní základní pravidla bezpečného 
používání platebních karet a rizika jejich 
zneužití, vysvětlí rozdíl mezi debetní a kreditní 
kartou 
- posoudí výhody bezhotovostních plateb 

 

Listopad Dovolená - odvodí souvislosti mezi plánováním dovolené 
a finanční gramotností 
- vysvětlí podstatu půjčování peněz, porovná 
kritéria pro výběr finanční půjčky, spočítá 
skutečnou cenu půjčených peněz 
- kalkuluje náklady spojené se zvoleným 
řešením 

 

Prosinec Kupujeme auto - vymezí klíčové otázky související se 
zodpovědným rozhodováním o koupi auta, 
bere v úvahu hledisko finanční, etické, 
environmentální 
- porovná výhody a nevýhody leasingu a 
úvěru, vysvětlí jejich podstatu 

 



možnosti řešení 
- kalkuluje náklady spojené se zvoleným 
řešením 

Leden Náklady na bydlení - vytvoří kalkulaci zvýšení nákladů na bydlení, 
navrhne úpravu rozpočtu v položkách výdajů i 
příjmů, navrhne odpovídající úsporná opatření 

 

Únor Nové bydlení - vypracuje finanční plán řešení situace 
spojené s finančním rozhodováním (CO, ZA 
KOLIK, jaký FP, jakou FS), zvažuje míru rizika 
svých rozhodnutí 

 

Březen Zodpovědné zadlužování - vysvětlí výhody a nevýhody úvěrových 
finančních produktů 

 

Duben Výhodné nakupování - vymezí hlavní strategie prodeje a 
nakupování, porovnává je 
- vysvětlí podstatu a úskalí splátkového 
prodeje, finančních půjček, pyramidového 
prodeje a prodejních zájezdů 

 

Květen Spoření a investice - rozpozná finanční produkty vhodné pro 
vytváření úspor 
- kalkuluje náklady na osobní položky 
rozpočtu, argumentuje výhody práce s 
osobním rozpočtem, najde možnosti 
současných i budoucích úspor, sestaví osobní 
plán spoření 

 

Červen Smlouvy - pojmenuje základní typy smluv, vysvětlí 
význam smlouvy, uvede rizika spojená s 
nesprávným obsahem smlouvy nebo 
nezodpovědným způsobem jejího uzavírání 

 

 


