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„Schválilo MŠMT čj. MSMT-11733/2014 dne 3. října 2014 k zařazení do
seznamu učebnic pro základní vzdělávání pro vzdělávací obory Matematika
a její aplikace, 1. – 5. ročník a Člověk a jeho svět s dobou platnosti šest let.“

Co nás vedlo k vydání?
Stav finanční negramotnosti, neschopnost vyjít s penězi a přeceňování finančních
možností, jsou naprosto alarmující realitou. Doufáme, že právě touto publikací
napomůžeme ke zlepšení situace. Zaměřujeme se na žáky prvního stupně ZŠ.
Nezabýváme se „velkými financemi“. Mnohem důležitější pro děti - budoucí
dospělé - je naučit se vycházet s penězi v rámci svého rodinného rozpočtu. Učíme
je vnímat rodinný rozpočet jako limitní rámec, ve kterém se musí pohybovat, aby se
vyhnuly dluhovým pastím a nástrahám, které by pro ně mohly mít fatální důsledky.
Učíme je odlišovat náklady zbytné od nezbytných, vytvářet vlastní priority pro
hospodaření s rodinnými financemi i sestavovat vyrovnaný rodinný rozpočet na
základě příjmů i výdajů.
Názorně prezentujeme, jak příjmy rodiny (ve většině případů) přímo ovlivňují
kvalifikace rodičů, jejich časové i pracovní nasazení.

Přejeme hodně úspěchů!
							

							

ing. Petr Šulc, Ph.D.

Komu je KNIHA určena
a jak s ní pracovat?
Učitelům:
Publikace poslouží učiteli při hodinách v rámci programu Člověk
a jeho svět. Provede žáka problematikou financí a nastíní modely nakládání
s penězi, se kterými se dítě během života bude setkávat.
Při hodinách matematiky učitel se žáky modeluje rodinné rozpočty vzorových
rodin. Žáci si procvičí nejen matematické dovednosti, ale zároveň jim příklady
z reálného života osvětlí ekonomickou realitu rodiny.
Ekonomie je oborem možných řešení. V tomto duchu se žáci budou zamýšlet
nad podstatou výdajů rodiny s ohledem na její příjmy. Naučí se chápat, že možných
dobrých řešení je více, na druhé straně jsou i ta špatná. Vždy však záleží na nastavení
priorit každé rodiny. Následně si nanečisto vyzkoušejí, jak by jejich rozhodnutí
ovlivnila život rodiny.

Rodičům:
S dětmi si nejen procvičí matematiku na příkladech z reálného života, ale na
základě konkrétních, praktických situací jim mohou i předat svou osobní zkušenost.
Příklady jsou sestaveny tak, že při jejich řešení nejsou třeba žádné speciální znalosti.
Ty potřebné má většina rodičů, protože je každodenně řeší. Pravda, někdo lépe,
někdo hůře.

Žákům:
Počítání rutinních příkladů v matematice může být nuda. Pokud naopak mají
vazbu na reálný život, mohou jim pomoci procvičit matematiku zábavnější formou.
Získají však i orientaci v pojmech, jako jsou příjmy a výdaje, se kterými budou
přicházet denně do styku. Na příkladu různých rodin a jejich rozpočtů si tak lépe
uvědomí zbytnost a nezbytnost nákladů i každodenní finanční realitu jejich vlastní
rodiny.

Chtěli bychom jen upozornit, že údaje o příjmech a nákladech, se kterými budeme
pracovat, jsou pouhým rámcovým vodítkem.
Odchylky v příjmech jednotlivých profesí se mohou lišit od reality stejně, jako
úroveň cen výrobků. To pro samotnou podstatu výpočtů není až tak důležité.
Příklady lze alternativně obměňovat podle situace konkrétní rodiny.

KDE SE VZALY PENÍZE?

Kde se vzaly peníze?
Pro některé lovce mamutů
bylo ulovit mamuta hračkou. Ale co s masem,
když ledničky ještě nebyly
a bylo ho tolik, že by ho
tlupa jedla ještě dnes?
Maso však mohli
za něco vyměnit.
Jiní sbírali v lese různé plody, bobule a kořínky a už jim
nezbyl čas na lovení mamutů. I oni však měli chuť na
maso opečené na ohni...
Své přebytky
mohli za maso vyměnit.
Řemeslníci vyráběli skvělé kamenné
nožíky i oštěpy. Ženy hbitě vydělávaly
kůže a dokázaly z nich také leccos ušít.
Co dělat, když dostaly chuť na mamutí
šunku i oni?
Mohli své výrobky na trhu směnit.
Třeba za maso nebo za nástroje.

Tak vznikal první výměnný obchod.

chod:
Výměnný ob

avěku, kdy vyměňoLidé jej znali už od pr
kůži, jídlo apod.
vali oheň za zbraně,
í.
Měnili zboží za zbož
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*Další doplňkové informace viz. str. 70

výměnný obchod mohl vypadat i takto:
Lovec mamutů chtěl vyměnit jeden mamutí kel za kůže z medvěda.
				
za 1 mamutí kel = 2 kůže z medvěda
Tedy jen za předpokladu, že se domluvili.

				

Zemědělec vyprodukoval obilné zrní, ale potřeboval kůži. Nabídl proto lovci za kůži
obilí. Když se dohodli, došlo ke směně, ale museli se lovec i zemědělec dohodnout.
1 mamutí kel = 10 pytlíků zrní
Za kůži z medvěda byla obvyklá
cena 5 pytlíků zrní.

				

			

Co ale dělat, když se nedohodli?

Bylo nutné vymyslet prostředek směny.
Zemědělec mohl vyměnit svou produkci za univerzální platidlo, o které měl
každý zájem. Například za plátno (z něj vzniklo slovo platit), valounky zlata, stříbro,
mušle, dobytek atd. Za něj si pak koupil cokoliv, maso i kůže.

Obchodníci s oblibou používali
ke směně kovy. Nedaly se zničit, všichni
znali jejich cenu, mohly se dělit na
menší části.
Z kovů se začaly vyrábět různé
tvary o stejné hmotnosti. Pruty,
hřivny, plíšky a konečně mince.
Tak vznikly první peníze.
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KDO JE CHUDÝ A KDO BOHATÝ?

Kdo je chudý
a kdo bohatý?

Lidé se liší svými možnostmi, schopnostmi,
vzděláním i pracovním nasazením.
Někteří lidé mají vysoké příjmy a žijí v blahobytu. Jiní se svým příjmem sotva vyjdou. Nikdy
si nekoupí auto ani dům. Považují se za chudé.
V porovnání s rodinami žijícími ve vyprahlé
africké poušti, které nemají ani dost jídla
a vody, jsou však i oni bohatí.
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Pyramida příjmů
V každém státě jsou lidé s různou
výší příjmů. Mají rozdílné možnosti při uspokojování potřeb, liší se životním stylem.

Být chudý či bohatý je relativní.

Pro nemocné je bohatstvím zdraví, za které
by dali všechno, co mají.
Pro osamělého je bohatstvím láska a přátelství.

Jejich příjmy jsou výrazně vyšší
než výdaje. Dovolená u moře, dostatek
oblečení a jídla, to není pro ně problém.
Mají velké finanční rezervy.

Se svými příjmy sice vyjdou a vytvářejí si malou finanční
rezervu, ale rozhodně nemají peněz nazbyt. Malé nečekané
výdaje zvládají, ale ty větší jim dělají opravdu problém.

SOCIÁLNĚ SLABÍ

Své příjmy spotřebují na pokrytí základních potřeb. Často se jim
finance nedostávají ani na nákup toho základního (potravin, vody,
oblečení). Nemají žádné rezervy. Žijí od výplaty k výplatě, často jsou
odkázáni jen na různé sociální dávky.

NIŽŠÍ STŘEDNÍ TŘÍDA

Příjmy jsou vyšší než výdaje.
Nemají existenční problémy, kupují si i věci
zbytné, ale s rozvahou. Vytvářejí si rezervu
„pro strýčka Příhodu“.

VYŠŠÍ STŘEDNÍ
TŘÍDA

Co je symbolem
bohatství pro tebe?

Mají velké finanční
rezervy a možnosti.
Nenakupují proto, že musí,
ale proto, že chtějí.
Investují.

LIDÉ S VYSOKÝMI PŘÍJMY

Pro někoho je symbolem bohatství obyčejné
kolo, druhému nestačí malý automobil.
Jiný si pod bohatstvím představuje zlaté šperky.
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KOLIK SI VYDĚLÁ PRŮMĚRNÝ ČECH?

Kolik si vydělá
průměrný Čech?
mzda: Zaměstnanec prodává svou práci.

Zaměstnavatel mu za ni vyplácí mzdu.
Průměrná mzda v České republice je přibližně
25 000 Kč měsíčně. Tolik si vydělá například účetní,
ale i řidič, zdravotní sestra, řemeslník.
Kdyby pracovali 20 let
a dostávali 25 000 Kč měsíčně, vydělali by si

6 000 000 Kč!
S PENĚZI JE TŘEBA SE NAUČIT HOSPODAŘIT
Menší dům lze v Česku koupit přibližně za 5 miliónů Kč.
Automobil Škoda Fabia za 200 000 Kč.
Byt za 1 500 000 Kč.

1. Vypočítej, kolik bytů či automobilů Škoda Fabia by si

mohl Čech koupit za 10 let práce, kdyby po celou dobu
pobíral mzdu 25 000 Kč a nic jiného by z této sumy nekupoval?

Co bys za tyto peníze koupil ty?

2. Účetní si měsíčně vydělává průměrně

25 000 Kč. Chtěl by si koupit byt
za 1 500 000 Kč.

a) Kolik měsíců na něj bude šetřit,
když bude spořit celou svou mzdu?
b) Jak dlouho bude šetřit na nový
automobil za 200 000 Kč, když opět
bude spořit celou svou mzdu?
c) Víš, co dělá účetní?
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Na světě jsou země, kde lidé žijí opravdu velmi nuzně.
Musí vystačit s mnohem nižší mzdou, než lidé u nás.
Průměrná mzda v různých částech světa:
V rovníkové Africe si lidé průměrně vydělají i méně než 1 000 Kč měsíčně.
V Pákistánu
V Číně
V Mexiku

4 700 Kč měsíčně.
7 600 Kč měsíčně.
19 000 Kč měsíčně.

V Indii
V Rusku

5 500 Kč měsíčně.
11 000 Kč měsíčně.

Jsou samozřejmě i země, kde je vyšší průměrná mzda než u nás.
Například:
V Německu
V USA

71 000 Kč měsíčně.
63 000 Kč měsíčně.
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4. Pro milióny dětí naší planety je ovoce nedostupné.

Každý ví, že dostatek vitamínů je pro zdraví lidí
zásadní. Ceny ovoce v českých obchodech mohou být
například následující:
1 kg jablek		
1 kg mrkve		
1 kg pomerančů

25 Kč
8 Kč
24 Kč

a) Kolik kg jablek koupíš za cenu jednoho chytrého
telefonu?
b) Kolik kg mrkve koupíš za cenu jedné herní konzole?
c) Kolik kg pomerančů koupíš za cenu jednoho
minipočítače?

5. Houska se šunkou,

kterou máš ke svačině, může
stát přibližně 10 Kč.

a) Jak dlouho by 1 žák dostával
svačiny za cenu smartphonu?
b) Jak dlouho za cenu počítače
?
c) Pro kolik dětí bys připravil sva
činu za cenu herní konzole?

6.

Co lze a co naopak nelze za
peníze koupit?
Uveď vždy několik příkladů
a vysvětli proč.

Často se používá p
ojem průměrná m
zda.
Mnoho lidí má však
mzdu mnohem niž
ší.

7. Vypočítej průměrnou mzdu
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zaměstnanců firmy
Ředitel - 100 000 Kč
Pepa cz.
, uklízečka - 8 000 Kč
,
řid
ič - 25 000 Kč,
sekretářka - 12 000
Kč, účetní - 20 000
Kč
a) Kolik Kč je průměr
ná mzda v tomto po
dniku?
b) O kolik Kč jednot
liví zaměstnanci vydě
lají méně
nebo naopak více, ne
ž je průměrná mzda?

TEN DĚLÁ TO, TEN ZAS ONO, VŠICHNI DOHROMADY UDĚLAJÍ MOC.

Ten dělá to,
ten zas ono,
Všichni dohromady
udělají moc.
Jen si představ, jak by to vypadalo, kdyby pekař nepekl housky, lékař neléčil,
prodavačka neprodávala a zedník nestavěl domy.
Každá profese je k životu potřeba a kdyby jí nebylo, vrátili bychom
se o mnoho let zpátky. Každý dělá to, co umí a na co má vzdělání.
Tomu se říká dělba práce.
Na každou profesi se člověk musí připravovat. Délka přípravy záleží na její náročnosti.
Jsou zaměstnání, kdy stačí jen základní škola. Většinou pak můžeš vykonávat
těžké manuální, špatně placené práce. Na jiné povolání se musíš připravovat
i mnoho let. Vzdělaní lidé většinou lépe hledají zaměstnání,
jejich příjem bývá vyšší, mívají i širší výběr činností, které
mohou dělat. Např. architekt, když bude chtít, může dělat
pomocníka na stavbě, ale pomocník nemůže dělat architekta.
			

pomocný dělník, uklízečka

			

vystačí se základní školou - do školy chodí 9 let.

			Měsíční mzda: většinou 8 000 až 12 000 Kč
řemeslník - elektrikář, prodavačka,
pokrývač, automechanik, klempíř
chodí do školy 12-13 let: nejdříve na základní, pak učňovskou školu,
často zakončí učňovský obor maturitou.
Měsíční mzda: většinou 8 000 až 25 000 Kč

účetní, úřednice, policista, hasič
potřebují k výkonu své práce nejméně školu střední,
chodí do školy 13 let.
Měsíční mzda: většinou 12 000 až 30 000 Kč

Vyznačené mzdy jsou hrubé měsíční
a jsou pouze orientační.
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Učitelé, lékaři,
architekti, ale
i jiní vysokoškolsky
vzdělaní odborníci
chodí do školy 18 a více let:		
					
					

nejdříve na základní,
potom na střední,
nakonec na vysokou školu.

Kolik korun si měsíčně vydělají?
většinou 15 000 až 50 000 Kč,
					
není výjimkou, že mzda může výrazně
					
překročit i tuto částku.
					
Někteří odborníci si mohou vydělat i více než 100 000 Kč měsíčně.

Kde se vzali bohatí lid

é?

Bohatství je většinou
výsledkem tvrdé
a vytrvalé práce. Be
z ní to nejde.
I u nás žijí vynikající
vědci, skvělí lékaři,
vynálezci. Jsou úspě
šní i bohatí. Samotný
talent k tomu však ne
stačí. Vytrvale
a cílevědomě pracuj
í. Mají svou práci rádi
.
Proto jsou úspěšní.
Dívky často touží po
kariéře modelky, ch
lapci
chtějí být slavnými sp
ortovci. I jejich úspě
ch
je ale výsledkem tvrd
é dřiny a vytrvalosti.

Rychlé zbohatnutí - na

příklad výhra v loterii
ý se málokomu spln
í.

sen mnoha lidí, kter
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