
7Děti ve věku 8–12 
let by měly vědět, 

jak to chodí v domác-
nosti. Kolik a  za co 
utrácíte, jaký má rodina 
rozpočet, kolik jde na 
nezbytné výdaje a kolik 
můžete utratit za zába-
vu, dárky nebo obleče-
ní. Díky tomu pochopí 
i výdaje, které na prv-
ní pohled nejsou vidět. 
Ukažte dětem, co dělá-
te v práci, za co dostává-
te každý měsíc výplatu. 
Naučte děti použít pla-

tební kartu a vysvětle-
te jim zásady jejího bez-
pečného užívání.  

8Starším dětem po-
řiďte bankovní 

účet a posílejte měsíč-
ní kapesné tam. Dítěti 
k účtu pořiďte platební 
kartu. Ukažte jim, jak 
funguje bezpečný výběr 
z bankomatu a placení 
za online nákupy. Vy-
světlete, jak se na inter-
netu chovat bezpečně. 
 Simona Vrbová
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3 Je jasné, že předško-
lákovi nevysvětlí-

te fungování hypotéky. 
Neznamená to ale, že mu 
nemůžete vysvětlit, proč 
chodíte do práce nebo že 
zmrzlina není zadarmo. 
Přinášíme vám tipy, ja-
kým způsobem zlepšo-
vat finanční gramotnost 
dětí různého věku. 

4Dětem ve věku 3–4 
roky ukažte třeba pe-

něženku a řekněte jim, 
k  čemu slouží. V  ob-
chodech jim vysvět-
lujte, kolik co stojí. 

Děti by postupně mě-
ly vědět, že bez peněz 
to v obchodě, zoologic-
ké zahradě, u zmrzlináře 
nebo v hračkářství zkrát-
ka nejde. Hrajte si doma 
s dětskými penězi na ob-
chod. Můžete si společ-
ně nakreslit a  vystřih-
nout i své vlastní peníze.

5 V pěti letech by dítě 
by mělo pochopit, že 

existují mince a bankov-
ky s různou hodnotou. 
Vysvětlujte, co je levněj-
ší a co je dražší. Můžete 
koupit první »prasátko« 

na mince a  šetřit spo-
lečně po troškách. Ob-
čas dovolte dítěti mince 
vysypat, spočítat a poví-
dejte si o tom, co už by si 
mohlo koupit.

6Děti ve věku 6–7 let 
nechte vyzkoušet 

placení v obchodě, třeba 
za menší nákup potravin. 
Vysvětlete jim, jak fun-
guje reklama a že někdy 
může být zboží předra-
žené a vyplatí se počkat 
si na lepší cenu. Objas-
něte dětem rozdíl me-
zi »chci« a »potřebuji«. 
Vysvětlujte, kde se berou 
rozdíly mezi tím, co mají 
jednotliví spolužáci, a že 
není třeba mít všechno 
to, co mají ostatní. Mů-
žete začít s malým ka-
pesným (třeba 10 ne-
bo 20 korun týdně je 
pro první třídu akorát). 

Kaž dý rok pak můžete 
přidat deset dvacet ko-
run týdně. Sourozenci 
tak lépe pochopí, proč 
mají rozdílné kapesné. 
Nechte děti, ať si z ka-
pesného koupí, co chtějí,  
třeba dobrotu, hračku, 
časopis. Dítě v první třídě  
také pochopí, co je to ban- 
ka, jak funguje spoření, 
co je to půjčka a kdy je 
rozumné si ji vzít. Vy-
světlete, co je to pla-
tební karta, bankoma-
ty a kde se v nich berou 
peníze. Děti by v tom-
to věku měly umět še-
třit, rozmyslet si náku-
py a  neutratit všechno 
hned, vy jim v tom ale 
pomozte. Zkuste občas 
impulzivní nákup ales-
poň přibrzdit a nazna-
čit, že v případě úspor si 
budou moci koupit něco 
hodnotnějšího. 
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káva vždy připravena
Milujete kávu a zvažujete koupi nového 
pomocníka pro její přípravu? Co takhle 
překapávač? Ať už zvolíte kávovar v mi-
nimalistickém bílém provedení řady Tefal 
Sense CM693110, nebo elegantní černý Te-
fal Smart’N Light CM600810, určitě nešláp-
nete vedle. Svým moderním designem totiž 
zapadnou do 
každé kuchy-
ně. Jsou jedi-
nečné svým 
časovačem, 
který si mů-
žete nastavit 
až 24 hodin 
p ř e d e m . 
K dostání za 
1 699 Kč.

pro sladký spánek
Konečně máte 
chvilku pro 
sebe? S novou 
kolekcí povle-
čení a doplň-
ků Tchibo, 
blahodárně 
p ů s o b í c í c h 
na tělo i mysl, 
můžete doko-
nale vypnout 

a  odpočívat. Ať už se rozhodnete pro 
renforcé, elegantní hedvábí, nebo hře-
jivý flanel, vaše chvíle relaxace a kvalitní 
noční spánek budou dokonale regeneru-
jící a vždy se budete cítit jako v bavlnce. 
Vyzkoušejte třeba perkálové povlečení 
ze 100% biobavlny s  certifikací GOTS  
za 799 Kč. Zaručeně vás ohromí. Více na 
Tchibo.cz.

Zodpovědným přístupem k finanční 
gramotnosti dětí se rodiče mohou 
vyhnout nejen pláči kvůli nekoupené 
hračce, ale i dluhům potomků 
v budoucnu. Jak dětem vysvětlit 
funkci a vydělávání peněz nebo 
složitou finanční situaci rodiny?

Čas na dobré nápady

Ňadra k nakousnutí!
Nejste spokojená se svým poprsím? Od-

hoďte stud a šokujte své okolí bujným de-
koltem! Proměňte svůj sen o dokonalém 
poprsí v realitu díky Decolen Forte. Dopl-
něk stravy z lékárny, jehož přírodní slože-

ní ze semen vinné révy, chmele otáčivého, 
sóji a extraktu ze lnu setého chrání a pod-

poruje zdraví prs-
ní tkáně. Navíc má 

pozitivní vliv na 
plnost, pevnost 
a celkové zdra-

ví prsou a pomá-
há snížit negativní 
účinky hormonál-

ní nerovnováhy.

Zaujalo nás...
Najít vztah 
k penězům 

a umět s nimi 
zacházet je dobré 

učit děti už 
v předškolním 

věku.

9  Děti nestrašte a nezatěžujte je detaily, 
vysvětlení přizpůsobte jejich věku. 

Být upřímný ještě neznamená, že budete 
dětem barvitě líčit tu nejhorší možnost, 
která může přijít. Nezaměřujte se ani na 
detaily, které by děti zbytečně zatížily. 
Objasněte situaci jen v několika jasných, 
jednoduchých větách. Vyzdvihněte, že situ-
ace dopadne dobře. Snažte se být upřímní, 
ale zároveň také pozitivní. Pokud mohou 

děti k vyře-
šení situace 
nějak přispět, 
povězte jim 
to. Nezapo-
mínejme, 
že seznámit 
děti s našimi 
starostmi 
a vyslechnout 
jejich nápady 
a řešení je 
velké plus pro 
ně i pro nás.

Snažte Se být upřímní 
a děti neStrašteneSpoléhejte na školu

bavte Se!

2 Povídat si s dět-
mi o penězích i ro-

dinné finanční situaci 
je důležité minimálně 
z jednoho důvodu. Tím 
je pochopení hodno-
ty peněz, práce a času. 
„Pokud se s dětmi ne-
budete o penězích ba-
vit, nikdy nebudou 
umět ocenit vaši práci, 
zakoupený dárek, nové 
oblečení nebo elek-
troniku. Nebudou ale 
umět ani pochopit, že 
občas prostě není mož-
né dárek nebo oblečení 
koupit, třeba z důvodu 
nedostatku rodinných 
financí,“ vysvětluje Lu-
boš Kratochvíl, analytik 
z Provident Financial.

1 Mnoho rodičů si myslí, že dětem základy fi-
nanční gramotnosti vysvětlí ve škole. Není 

ale dobré spoléhat pouze na školu,  a to zejmé-
na proto, že s financemi se dítě setká dávno 
před nástupem do ní. Až bude vaše dítě umět 
pochopit základy, lépe poro-
zumí i tomu, proč právě 
nyní peníze v rodině 
chybějí. Čím dřív za-
světíte děti do svě-
ta peněz, tím dří-
ve se z nich stanou 
parťáci, kteří ne-
budou plakat, když 
jim něco nekoupíte.

10Nikdy na děti nekřičte,  
snažte se na ně nepřenášet 

svou nervozitu. Obecně se snažte, aby 
děti byly případnou špatnou finanční situa-

cí rodiny zasaženy co nejméně. Nadměrné sdí-
lení starostí by mohlo mít negativní vliv na je-

jich psychiku. Zkrátka je nechte být dětmi. Pokud 
se potřebujete svěřit, využijte své blízké nebo 
specializovanou poradnu. Další praktické infor-

mace a rady, 
jak pomoci, 
najdete na 
Neviditel-
ni.org.

chce to klid

tipů 
tipů, jak učit děti 

finanční gramotnosti
10 


