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Třída 3. C se letos v předmětu finance zapojila do aktivity GLOBAL MONEY WEEK 2021 sestavením
osobního rozpočtu a zodpovězením otázek týkajících se rodinných financí.
Této aktivity se zúčastnili dvacet čtyři žáci, toho čtyři chlapci a dvacet dívek.
V první části žáci vybírali ze tří možností, jak by řešili rodinné finance.
Měli si vybrat z těchto možností:
a) Společný účet pro rodinu (volba byla uvedena třikrát)
b) Oddělené účty s domluvou, kdo bude které výdaje hradit (volba byla uvedena
dvanáctkrát)
c) Oddělené účty a jeden společný pro rodinné výdaje (volba byla uvedena devětkrát)
Z odpovědí tedy převažovala odpověď vést oddělené účty s domluvou, kdo které výdaje bude
hradit.
V druhé části žáci řešili dotaz, jak mají postupovat v rodinných financích, pokud má jeden
z manželů výrazně vyšší příjem. Z odpovědí vyplynulo, že ten by měl více přispívat na výdaje, zřídit
dětem spořící účet, investovat, případně pořizovat dražší nákupy.
V třetí části sestavovali žáci osobní měsíční rozpočet, v němž uváděli jednotlivé druhy příjmů a
výdajů.
Z osobního rozpočtu byly vybrány tři údaje, které byly dále vyhodnoceny.
První zpracovaný údaj se týkal kapesného. Kapesné se pohybuje v rozmezí 200 – 3 000 Kč, průměr
činí 200 Kč, přičemž někteří žáci kapesné nedostávají vůbec (6).
Druhý zpracovaný údaj se týkal příjmu z brigád. Někteří žáci brigády nemají (4), průměrná výše
příjmu z brigád je 2 600 Kč a rozpětí výdělku je od 1 200 – 13 000 Kč.
Třetí zpracovaný údaj se týkal úspor. Nešetří si šest žáků, průměrná výše úspor je 800 Kč a rozpětí
je 200 – 6 000 Kč.
Tato aktivita byla jistě prospěšná, rodinným a osobním financím je třeba se stále věnovat, aby
nerostl počet osob a rodin, které se ocitají v dluhové pasti.
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