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Abstrakt: V článku je představen koncept jednoročního dvouhodinového semináře výuky 
finanční gramotnosti na střední škole. Jeho obsah je v souladu se standardy finanční 
gramotnosti, které byly vymezeny v dokumentu "Systém budování finanční gramotnosti na 
základních a středních školách" a které byly v roce 2009 implementovány do RVP pro 
gymnázia a střední odborné vzdělávání. Ve výuce se uplatňuje zejména konstruktivistický 
přístup, k jehož realizaci dopomáhají vhodně zvolené výukové metody. 
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CONCEPT  
OF SEMINARS FINANCIAL LITERACY AT HIGH SCHOOL 

Abstract: In this article is to create a concept of one-year two-hour seminars teaching 
financial literacy at high school. Its content is in accordance with the standards of financial 
literacy that were defined in the document " The system of establishment of financial literacy 
at primary and secondary schools ", and which have been implemented in the RVP of high 
school and secondary vocational education in 2009. In the teaching  is being applied 
constructivist approach to whose implementation using appropriately chosen teaching 
methods. 
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Úvod 

Učivo finanční gramotnosti je stále na většině středních škol rozděleno mezi předměty 

Matematika, Základy společenských věd (Občanská výchova) a Ekonomie, což je zřejmě 

příčinou toho, že někteří žáci se neseznámí s některými důležitými tématy, konkrétně s 

problematikou hospodaření domácností a práv spotřebitele.  
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Výuce finanční gramotnosti, jejíž význam v současném světě vzrůstá, není tak na středních 

školách poskytnut potřebný časový prostor. Dále stojí za uvážení, zda výuku finanční 

gramotnosti takto separovat, či zda by nebylo efektivnější ji vyučovat komplexně v rámci 

samostatného předmětu.  

Seminář finanční gramotnosti 

V rámci tohoto článku autor předkládá jednu z možných alternativ výuky finanční 

gramotnosti na střední škole (případně na základní nebo vysoké škole), která by se realizovala 

jako samostatný výukový předmět.  

V první části článku autor předmět blíže charakterizuje. Uvádí zde informaci, pro které 

ročníky střední školy je seminář koncipovaný. Dále zde navrhuje možné využití konceptu 

výuky pro případ, že se finanční gramotnost nebude na škole vyučovat jako samostatný 

předmět. V další části je již podrobně rozebrána samotná koncepce semináře. Autor zde blíže 

seznamuje čtenáře s jednotlivými výukovými částmi a s ročním výukovým plánem předmětu. 

Dále zde uvádí odbornou literaturu, ze které čerpal. V závěru článku autor nastiňuje možnou 

budoucí podobu semináře. 

 

Charakteristika semináře 

Seminář finanční gramotnosti je koncipovaný jako jednoroční výukový předmět s dotací dvou 

vyučovacích hodin týdně pro střední školy všeho typu. Samotná výuka se realizuje v odborné 

učebně informatiky.  

Seminář je sestaven na základě výuky autora článku na všeobecném gymnáziu, na kterém 

autor působí. Žáci prvních až třetích ročníků této školy si vybírají každý rok z několika 

nabízených odborných seminářů. Nemohou si však zvolit stejný seminář vícekrát v průběhu 

svého studia. Seminář finanční gramotnosti je tak koncipovaný pro žáky s odlišnými 

znalostmi. Žáci zejména využívají své znalosti ze základní školy, z médií a z rodinného 

prostředí.  V případě některých náročnějších témat žáci vyšších ročníků doplňují učitele a tím 

předávají své znalosti mladším spolužákům, což ze zkušenosti autora zefektivňuje výuku, 

zejména při realizaci práce ve skupinách.  
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Použití matematických dovedností v semináři vychází ze znalostí žáka prvního ročníku. 

V případě využití některých počítačových programů ve výuce autor vycházel z tematického 

plánu školy pro první ročník, kdy se žáci seznamují se základním užíváním Office programů. 

Opět je výhodné využít znalosti žáků vyšších ročníků, aby mladším pomohli při řešení 

některých úkolů.  Žáci se tak učí komunikovat, prohlubují mezi sebou vztahy, vzájemně se 

obohacují a tím se posiluje sociální rozvoj žáka. 

Pokud na škole probíhá výuka odlišným způsobem, je vhodné seminář zařadit do druhého 

nebo třetího ročníku, aby jeho výuka korespondovala s ostatními předměty, o které se opírá 

(zejména matematika, informační a komunikační technologie, občanská výchova nebo 

základy společenských věd – ekonomie a právo).  

V případě, že finanční gramotnost není na škole samostatným předmětem, je možné použít 

některé z výstupů a k nim zpracovaným výukových materiálů jako podklad pro krátkodobou 

projektovou výuku v rámci vyučovaného předmětu dotýkajícího se problematiky finanční 

gramotnosti. Některé navržené aktivity (výukové materiály), využívající aktivizující metody, 

lze do výuky také zařadit. 

 

Výuka  

Výuka semináře finanční gramotnosti se plně řídí pokyny vydanými v dokumentu Národní 

strategie finančního vzdělávání, který byl schválený vládou v roce 2010 ([7]). Při zpracování 

obsahu semináře se autor článku řídil finančními standardy ([13]), které jsou uvedeny v 

dokumentu Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách ([14]) a 

které byly v roce 2009 implementovány do Rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia 

a pro střední odborné vzdělávání (dále RVP) ([11], [12]).  

Při volbě vhodné efektivní metodiky výuky autor vycházel z publikací [1], [4], [5], [8], [9], 

[10].  Dalšími výchozími dokumenty byly dokumenty, které byly vydány pod záštitou 

Výzkumného ústavu pedagogického v Praze ([2], [3], [6]). 
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U žáků je kladen důraz na jejich myšlení a řešení problémů, což vede k řadě diskuzí. Diskuze 

probíhají jednak mezi učitelem a žáky, ale i mezi žáky navzájem. Žáci ve výuce pracují 

samostatně nebo ve skupinách. Není opomenut ani fakt, že ve světě financí mají velké 

uplatnění informační a komunikační technologie, proto jsou i tyto prostředky zařazeny do 

výuky. Učitel může ve výuce efektivně užít i interaktivní tabuli. 

Seminář finanční gramotnosti se skládá ze šesti modulů, konkrétně: 

• Hospodaření domácností, 

• Ceny, peníze, 

• Finanční trh, 

• Úroky, úročení, 

• Finanční produkty, 

• Finanční plánování a ochrana spotřebitele. 

Ke každému z modulů je zpracován doporučený sled výukových témat, výukový materiál, 

výuková prezentace, zadání výstupu (ů) a vstupní/výstupní test. 

Doporučený výukový sled výukových témat mapuje průběh výuky daného modulu. Jednotlivá 

témata jsou zde řazena chronologicky.  U každého z témat je uvedena časová dotace, výukový 

cíl a jednotlivé fáze výuky. Jsou zde uvedena i doporučení pro realizaci některých částí 

výuky. Pro případ realizace některé z doporučené výukové metody je zde uveden její název.  

Výukový materiál obsahuje doporučené učivo. Jsou zde vymezeny ve výuce používané 

pojmy, které jsou doplněny příklady. Pro případ potřeby upřesnění nebo dalších informací 

jsou zde i uvedeny odkazy na webové stránky nebo literaturu, ze které bylo čerpáno. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se používají i údaje, které se v průběhu výuky mění (uvedené 

úrokové sazby, podmínky finančních produktů), je třeba je v průběhu aktualizovat. K tomu 

nám mohou pomoci jednak média, tak i případně sami žáci.  

Výuková prezentace plně koresponduje s výukovým materiálem. Byla zvolena velmi 

jednoduchá forma. Vychází z požadavků žáků, kteří si do ní chtěli v průběhu výuky dopisovat 

své poznámky. Dalším důvodem je i její případná velikost.  
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Takto jednoduchý formát prezentace lze velmi snadno posílat emailem, případně sdílet 

v rámci e-learningu nebo jiného komunikačního média. Dále k tomu vedl i důvod, že každý 

z nás má své požadavky na konečný vzhled prezentace (barvy, motivy, zvuky, …). Opět je 

třeba mít na paměti, že v případě aktualizace výukového materiálu je třeba i aktualizovat 

výukovou prezentaci. 

Zadání jednotlivých výstupů je formulováno jednoduše s doporučením na jeho vypracování. 

Bylo vycházeno z připomínek žáků k jednotlivým zadáním. V případě nejasnosti je zadání 

výstupu ještě dovysvětleno v doporučeném sledu výukových témat. Je možné je tak změnit 

dle požadavků žáků, aby výstup řádně vypracovali. Jeden z výstupů je navíc (zařazen na 

konci), a to Hodnocení práce spolužáka. Tento výstup je zařazen ve výuce na konci školního 

roku. Žáci si mají za úkol vybrat jednu z prací svých spolužáků a dle pokynů uvedených ve 

výstupu ji zhodnotit. Jedná se o velmi efektivní výukovou metodu. Žáci si jednak zopakují 

látku, tak i se u nich podpoří jejich čtenářská gramotnost.  

Vstupní/výstupní testy jsou tvořeny  uzavřenými otázkami. Pouze jedna z nabízených 

odpovědí je správná.  Jejich hlavní účel je, aby poskytly zpětnou vazbu, to znamená, ověřit si, 

zda si žáci osvojili daný výukový modul. Určitě je vhodné test s nimi společně zkontrolovat. 

Vysvětlit si jednotlivé použité termíny a v rámci diskuze vyloučit ostatní odpovědi. Je možné 

konečné řešení testu uskutečnit v rámci závěrečného opakování výukového modulu. 

K semináři je stanoven předpokládaný roční plán výuky, ve kterém jsou jednotlivá témata 

rozřazena chronologicky k jednotlivým měsícům školního roku. Jsou zde uvedeny i 

plánované výstupy žáků.  
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Plán semináře Finanční gramotnosti 

Měsíc 

 

Téma semináře 

 

Září 

 

Hospodaření domácnosti 

 

Tvorba domácího rozpočtu 

 

Majetky a závazky domácnosti 

 

Životní úroveň. Ochrana před chudobou. 

 

Výstup: Sestavení rozpočtu fiktivní domácnosti 

Říjen 

 

Mzda, plat 

Výstup: Mzda člena domácnosti 

DPH, Cena 

 

Cenové „praktiky“ 

Výstup: Přehled cenových „praktik“ obchodníků 

Inflace 

 

Peníze, placení 
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Listopad 

 

Měna 

 

Finanční trh  

 

Instituce působící na finančním trhu 

 

Výstup: „Reklamní medailónek“ finanční instituce 

 

Úroky, úročení 

 

Jednoduché úrokování 

 

Složené úročení 

Prosinec 

 

Efektivní úroková míra 

 

Úroková míra a inflace 

 

Leden 

 

Finanční produkty 

 

Spotřebitelské úvěry, RPSN 

 

Výstup: Nákup zboží v určité cenové relaci 

Únor 

 

 

Hypoteční úvěry, anuita 

Výstup: Hypotéka 
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Březen 

Investování volných finančních prostředků 

 

Běžný, spořicí účet 

 

Termínovaný vklad 

 

Stavební spoření, IRR (vnitřní míra výnosnosti) 

 

Duben 

 

Penzijní připojištění 

 

Cenné papíry 

 

Investice do nemovitosti, komodit 

 

Životní a neživotní pojištění 

 

Výstup: Matyášova investice 

Květen 

 

Finanční plánování 

 

Využití přebytkového rozpočtu 

 

Odstraňování schodkového rozpočtu 

 

Výstup: Finanční plán fiktivní domácnosti  

Červen 

 

Ochrana spotřebitele 

 

Výstup: Ochrana spotřebitele 
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Dále je i připraven Vzdělávací obsah semináře finanční gramotnosti, který obsahuje: 

• výstupy RVP, 

• očekávané školní výstupy semináře, 

• učivo, 

• mezipředmětové přesahy a vazby, možná průřezová témata. 

Závěr 

V rámci tohoto příspěvku byl nabídnut koncept výukového semináře/předmětu, který je 

zaměřen na výuku finanční gramotnosti.  Slovo koncept autor použil záměrně, neboť seminář 

je v této formě vyučován pouze autorem tohoto článku, a to třetím rokem. V rámci samotné 

výuky byly objeveny i další náměty, které mohou vést k jejímu obohacení.  V průběhu výuky 

se autor setkal i s dalšími cennými připomínkami a návrhy. Z tohoto důvodu by byl velmi rád, 

aby se s tímto konceptem seznámilo co nejvíce učitelů, kteří by mu poskytli zpětnou vazbu, 

co se jim líbilo nebo nelíbilo, co by rádi do výuky zařadili nebo naopak z výuky vyřadili. 

Přispěli by tak k jejímu zefektivnění. Takto vytvořený seminář/předmět by mohl být 

nápomocen dalším středoškolským učitelům. Zároveň se však nesmí opomenout možnost 

jeho uplatnění na základní nebo vysoké škole.  
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