
TEMATICKÝ PLÁN – 8. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura: 

Online zdroje - www.penize.cz  – pracovní listy 

Finanční gramotnost pro druhý stupeň základní školy - P. Jakeš a kolektiv 

Finanční gramotnost - P. Navrátilová, M. Jiříček, J. Zlámal 

 

UČIVO - PENÍZE OBDOBÍ: 

1. Úvod – seznámení s předmětem 

září 

říjen  

listopad 
 

2. Peníze 
- hotovostní peníze – historická platidla, bankovky, mince, ochranné prvky, 

způsoby hotovostního placení 
- bezhotovostní peníze – úhradová forma placení (příkazy k úhradě), inkasní 

forma placení (inkaso) 

- nástroje bezhotovostního placení - účty, platební karty - zásady používání 

3. Měna 

- valuty a devizy 

- kurzovní lístek, směnný kurz 

listopad 

prosinec 

4. Česká národní banka, obchodní banky prosinec 

5. Ekonomie a ekonomika 

- typy ekonomik, odvětví, podnikání, živnosti 
leden 

6. Cena 

- trh – nedokonalosti tržního mechanismu 

- nabídka, poptávka 

- tvorba ceny 

- způsob stanovení ceny 

únor 

březen 

7. Inflace březen 

UČIVO – HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI  

8. Rozpočet a rozvaha domácnosti 

- typy rozpočtů 

- příjmy a výdaje 
- sestavení rozpočtu 
- majetek – druhy majetku 
- sestavení rozvahy domácnosti 

březen 

duben 

květen 

9. Práva spotřebitelů 

- reklamace spotřebního zboží  
- reklamace potravin 

- nekalé obchodní praktiky 

květen 

červen 

10. Opakování a procvičování probraného učiva červen 

 

Předmět: FINANČNÍ GRAMOTNOST    Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Michal Dunda, Mgr. Veronika Rolečková 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 8. (8. A, 8. B)      Školní rok 2020/2021 



Do tematických plánů je zařazena i výuka s využitím informačních technologií 

(MS Excel, internetové zdroje informací o finanční gramotnosti). 

Výuka je zaměřena na využití v praxi. V rámci zlepšení zdravého životního stylu 

budeme probírat otázky hygieny práce s počítačem. Žákům bude při výuce 

zdůrazněn důležitý vliv logického myšlení pro tvůrčí řešení problémů v budoucím 

zaměstnání a při jeho správném výběru. Překrývající témata jsou řešena 

s vyučujícími občanské výchovy. 

 
Žáci se zúčastní exkurze do banky, kde se dozví informace o historii a vzniku 

peněz a jejich životním cyklu. 
 

 

 

TEMATICKÝ PLÁN – 9. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 

Literatura: 

Online zdroje - www.penize.cz  – pracovní listy 

Finanční gramotnost pro druhý stupeň základní školy - P. Jakeš a kolektiv 

Finanční gramotnost - P. Navrátilová, M. Jiříček, J. Zlámal 

 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Opakování učiva 8. ročníku 

peníze, měna, inflace, banky 

kreditní karty, debetní karty 

hospodaření domácnosti – rozpočet, rozvaha, domácí finance 

práva spotřebitelů – reklamace září 

2. Finanční produkty 

finanční trh  

tok peněz 

výnos při ukládání peněz 

náklady při půjčování peněz  

běžný účet 

spořicí účet  

termínovaný vklad, vkladní knížky 

říjen 

stavební spoření 
penzijní připojištění 
životní pojištění 

listopad 

pojištění – druhy a způsoby 

akcie 

podílové listy 
prosinec 

Předmět: FINANČNÍ GRAMOTNOST              Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Michal Dunda 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 9. (9. A, 9. B)      Školní rok 2020/2021 



dluhopisy 

úvěr – hypoteční, spotřebitelský 

úvěry – porovnání 

osobní půjčka 

leden 

leasing 
splátkový prodej 
investování do kryptoměn a komodit 

únor 

3. Daně a veřejné rozpočty 

příjmy veřejných rozpočtů 

snížená a základní sazba DPH 
daňové přiznání 
typy rozpočtů 

dělení výnosů daní 

mzda – hrubá mzda, výpočet čisté mzdy 

březen 

duben 

květen 

4. Penzijní systém 

jednotlivé probírané učivo červen 

5. Opakování učiva 

 

Do tematických plánů je zařazena i výuka s využitím informačních technologií 

(MS Excel, internetové zdroje informací o finanční gramotnosti). 

Žákům bude při výuce zdůrazněn důležitý vliv logického myšlení pro tvůrčí řešení 

problémů v budoucím zaměstnání a při jeho správném výběru. 

 
 

 

 

 


