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SYLABUS TÉMATICKÉHO MODULU – „A“ 
 

1. Název tematického modulu: Odpovědný přístup k financím 

  

2. Hlavní garant: Ilona Jílková 

 

3. Hodinová alokace: 20 vyučovacích hodin (1 hod = 45 minut) 

 

4. Cíle:  
Hlavním cílem tematického modulu je zlepšit finanční gramotnost účastníků vzdělávání. 

Zvýšit jejich kompetence v hospodaření se svými finančními zdroji, seznámit je se 

základními principy hospodaření v rodině a se sestavováním rozpočtu, s možnostmi 

půjček (klady x zápory) a etikou konzumu. Pozornost bude také věnována prevenci 

dluhových pastí a vedení dětí ke zdravému hospodaření s penězi. Tematický modul je 

rozdělen do čtyř částí. 

 

5. Rozčlenění tematického modulu na dílčí části: 

 Hospodaření v rodině – v rozsahu 5 hod 

 Půjčky – v rozsahu 5 hod 

 Jak vést děti k hospodaření s penězi – v rozsahu 5 hod 

 Rodinný rozpočet + základní práva spotřebitele – v rozsahu 5 hod 

 

6. Osnova: 

 

Téma Časová dotace Metody, formy 

Hospodaření v rodině 5 hod (1 hod = 

45 minut) 

forma výuky – práce se skupinou 

Finanční plánování - k čemu nám 

slouží finanční plánování, definice 

základních pojmů, rodinné finance 

1 hod seznamovací metody: 
představení účastníků, zjištění 

očekávání od výukového tématu 

informační-receptivní metody: 

prezentace hotové informace 

lektorem (výklad, vysvětlování),  

expoziční metody: 

výkladová prezentace lektora 

(PowerPoint), flip-chart, odkazy 

na odbornou literaturu a další 

zdroje na internetu 

motivační metody- 

brainstorming 

každý z účastníků navrhne řešení, 

všechna navržená řešení se 

zhodnotí a najde se optimální 

aplikační metody: 

propojení teorie s praxí, vlastní 

zkušenost, charakteristika 

problému a návrh jeho řešení 

fixační metody: 

diskuse, modelové situace 

Hospodaření domácnosti - příjmy a 

výdaje domácnosti 

0,5 hod 

Investice a možnosti spoření 0,5 hod 

Majetek domácnosti - majetek ve 

společném vlastnictví, vznik a zánik, 

důsledky jednání 

0,5 hod 

Finance v penzi – zdroje, plánování a 

penzijní úspory 

0,5 hod 

Nestandardní životní situace, role 

státu, kde hledat pomoc - odchod do 

důchodu, úmrtí v rodině, úrazy apod. 

0,5 hod 

Úsporná životní strategie  - v době 

finančních problémů (priorit plateb, 

jak dosáhnout rovnováhy apod.) 

0,5hod 

Praktické příklady- řešení různých 

životních situací, nejčastější chyby, 

diskuse 

0,5 hod 

Závěrečný test a vyhodnocení modulu 0,5 hod písemný test - forma odpovědí a), 

b), c) 
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Půjčky 5 hod (1 hod = 

45 minut) 

forma výuky – práce se skupinou 

Finanční trh - služby bank, prodejní 

triky a manipulace, úvěry, splátkový 

prodej, leasing 

1 hod seznamovací metody: 
představení účastníků, zjištění 

očekávání od výukového tématu 

informační-receptivní metody: 

prezentace hotové informace 

lektorem (výklad, vysvětlování), 

expoziční metody: 

výkladová prezentace lektora 

(PowerPoint), flip-chart, odkazy 

na odbornou literaturu a další 

zdroje na internetu 

motivační metody- 

brainstorming 

každý z účastníků navrhne řešení, 

všechna navržená řešení se 

zhodnotí a najde se optimální 

aplikační metody: 

propojení teorie s praxí, vlastní 

zkušenost, charakteristika 

problému a návrh jeho řešení 

fixační metody: 

diskuse, modelové situace 

Půjčky na bydlení - výhody x 

nevýhody 

0,5 hod 

Nebankovní půjčky - výhody x 

nevýhody 

0,5 hod 

Smlouvy – základní údaje, jak číst a 

uzavírat smlouvy 

0,5 hod 

Asertivní jednání – způsob, jak odolat 

manipulaci 

1 hod 

Marketing finančních subjektů – 

propagační materiály, finanční poradci  

0,5 hod 

Příklady z praxe - negativní i 

pozitivní, diskuse 

0,5hod 

Závěrečný test a vyhodnocení modulu 0,5 hod písemný test - forma odpovědí a), 

b), c) 

Jak vést děti k hospodaření s penězi 5 hod (1 hod = 

45 minut) 

forma výuky – práce se skupinou 

Jak a kdy učit děti vnímat hodnotu 

peněz - s ohledem na věk dětí 

1 hod seznamovací metody: 
představení účastníků, zjištění 

očekávání od výukového tématu 

informační-receptivní metody: 

prezentace hotové informace 

lektorem (výklad, vysvětlování), 

expoziční metody: 

výkladová prezentace lektora 

(PowerPoint), flip-chart, odkazy 

na odbornou literaturu a další 

zdroje na internetu 

motivační metody- 

brainstorming 

každý z účastníků navrhne řešení, 

všechna navržená řešení se 

zhodnotí a najde se optimální 

aplikační metody: 

propojení teorie s praxí, vlastní 

zkušenost, charakteristika 

problému a návrh jeho řešení 

fixační metody: 

diskuse, modelové situace 

Hospodaření a šetření, osobní rozpočet 1 hod 

Příjmy – kapesné, brigády 0,5 hod 

Působení reklamy na děti 0,5 hod 

Jak odolat vlivu vrstevníků 0,5 hod 

Příklady z praxe, diskuse 0,5 hod 

Pracovní listy - seznámení (praktické 

procvičování, plnění úkolů doma 

s dětmi) 

0,5 hod 

Závěrečný test a vyhodnocení modulu 0,5 hod písemný test - forma odpovědí a), 

b), c) 
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Rodinný rozpočet a základní práva  

spotřebitele 

5 hod (1 hod = 

45 minut) 

forma výuky – práce se skupinou 

Rozpočet domácnosti - základní 

pojmy a jeho význam 

1 hod seznamovací metody: 
představení účastníků, zjištění 

očekávání od výukového tématu 

informační-receptivní metody: 

prezentace hotové informace 

lektorem (výklad, vysvětlování),  

expoziční metody: 

výkladová prezentace lektora 

(PowerPoint), flip-chart, odkazy 

na odbornou literaturu a další 

zdroje na internetu 

motivační metody- 

brainstorming 

každý z účastníků navrhne řešení, 

všechna navržená řešení se 

zhodnotí a najde se optimální 

aplikační metody: 

propojení teorie s praxí, vlastní 

zkušenost, charakteristika 

problému a návrh jeho řešení 

fixační metody: 

diskuse, modelové situace 

Jak sestavit rozpočet domácnosti -  

příjmy a výdaje domácnosti, 

porovnání, finanční rezervy 

1 hod 

Pracovně právní minimum - pracovní 

poměr, pracovní podmínky rodičů 

pečujících o malé dítě, rodiče na 

MD/RD, alternativní formy práce 

(DPP, DPČ, práce na částečný úvazek 

apod.) 

1 hod 

Prevence dluhové pasti – příčiny, 

následky, výhodné nakupování 

0,5 hod 

Ochrana spotřebitele – základní práva 

spotřebitele 

0,5 hod 

Zpracování rozpočtu domácnosti, 

diskuse 

0,5 hod 

Závěrečný test a vyhodnocení modulu 0,5 hod písemný test - forma odpovědí a), 

b), c) 

Členění by mělo odpovídat délce vyučovací hodiny, tj. 45 min. 

 

 

7. Pomůcky 

výukové materiály pro účastníky vzdělávání, pracovní listy, tužka, blok na poznámky 

 

 

8. Technické a prostorové podmínky pro výuku 

výuková učebna s kapacitou cca 15 osob, dataprojektor, promítací plátno, flip-chart, notebook 

pro lektora 

 

     

      


