
Žáci mají za úkol vymyslet, jak co nejlépe zhodnotit peníze za určitý časový úsek.
K tomu si vyhledávají informace, porovnají jednotlivé finanční produkty a
rozhodnou se pro řešení, které pak porovnají s volbami svých spolužáků.

Zadání pro žáky

Zadání k aktivitě
Představte si, že jste před nástupem na střední školu vyhráli kufřík s penězi (200 000 Kč).
Vymyslete jakýkoliv legální způsob, co s penězi udělat, aby se vám za 4 roky co nejvíc
zhodnotily (nebo alespoň moc neztratily na hodnotě) a mohli jste tak po ukončení střední
školy procestovat co největší kus světa.

Cílovou částku po 4 letech alespoň zhruba vypočítejte/odhadněte. (Podklady pro výpočet
si vyhledejte na internetu podle toho, pro jaký způsob zhodnocení se rozhodnete.) Můžete
využít různé online srovnávače a kalkulačky finančních produktů.

Výsledek pak odprezentujte spolužákům.

Popis pro učitele

Aktivita
Učitel zadá žákům aktivitu (za 4 roky co nejlépe zhodnotit 200 000 Kč) a nechá je
samostatně pracovat cca 15/20 minut. Záměrně žákům předem nevyjmenovává
jednotlivé možnosti, nechává prostor pro jejich kreativitu. Během samostatné práce žáků
je připraven vysvětlit jim případně pojmy, kterými si nejsou jistí.

Poté žáci jednotlivě prezentují své výsledky a diskutují o nich. Učitel diskuzi řídí, popř.
koriguje jednotlivé výsledky a doptává se žáků, jak mají své „výpočty” podložené, z čeho
vycházeli.

Obecně můžou žákům dobře posloužit různé online srovnávače finančních produktů a
online kalkulačky (kam si zadají výši částky, dobu spoření, periodu ukládání, úrokovou
sazbu…)

Spořicí účet
- spořicí účet s nejvyšším ročním úrokem si lze najít pomocí srovnávačů
- u vybraných účtů pak zkontrolovat, jaké jsou poplatky za vedení, další podmínky,

počítat s daní z výnosu z úroků atd.
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Termínovaný vklad
- termínovaný vklad s nejlepšími podmínkami si lze opět najít pomocí srovnávačů
- v online kalkulačce si pak spočítat, kolik peněz budou mít za 4 roky
- připomenout, že u tohoto typu spoření ale „nelze” peníze vybrat dřív

Stavební spoření
- srovnávače stavebního spoření - srovnat zhodnocení úspor, poplatky za uzavření

smlouvy, možnost vypovězení
- myslet na to, že na státní podporu nárok mít nebudou, protože nebudou spořit

potřebných 6 let, ale pouze 4 (pokud se nerozhodnou, že na cestu kolem světa
vyrazí později)

Podnikání

Investice

a další
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