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Co děti ovlivňuje…
 zkušenosti z rodiny
 peníze v rodině – tabu, nemluví se, výplata rodičů, rozpočet
 zkušenosti rodičů

 společnost
 konzumní (hyperkonzumní) společnost

 reklama
 „žít na dluh je normální“

 škola
 koncepce finančního vzdělávání – ČR mezi prvními na světě
 Standardy finanční gramotnosti; Národní strategie finančního vzdělávání

 spolužáci a sociální sítě
 chování vrstevníků, youtube, hry (mikrotransakce)

Děti a peníze
• součástí každodenního života („Já chci…“, „Kup mi…“)
• vychovávat – naučit hospodařit s financemi
• věk dítěte (základní škola) a přístup rodičů

• nápodoba
• nelze dát jednoznačný návod
– odkud se berou peníze
– ceny zboží
– spoření
– hospodaření

• prevence – děti a dluhy

Děti a kapesné
• Česká spořitelna – necelá polovina rodičů dává kapesné dětem
(6-15 let), téměř 1/3 školáků nedostává kapesné
• ČSOB – kapesné u dětí od 6 let, v průměru 100-150 Kč
měsíčně, od 10 – 14 let dvojnásobek (300 Kč)

• jeden z nástrojů finanční gramotnosti
• nejde ani tak o výši jako o pravidelnost

„Dětský svět financí“
• dotazník 126 dětí ve věku 9 – 10 let (4. třída)
• 60 % dětí dostává pravidelně kapesné od rodičů
• nejčastěji dostávají děti kolem 100 - 200 Kč měsíčně

• téměř polovina dětí nakládá s vlastními penězi tak, že něco utratí a
něco ušetří, dále pak třetina dětí všechno ušetří a necelá třetina dětí
většinou vše utratí, ale chtěly by více šetřit
• téměř polovina dětí má zkušenost s tím, že si od někoho půjčila
peníze
– jídlo (sladkosti), pití
– od rodičů, kamarádů, sourozenců, od prarodičů

• přes 80 % dětí uvedlo, že si s nimi rodiče někdy povídají o penězích a
naopak necelá desetina dětí si s rodiči o penězích nepovídá

„Dětský svět financí“
• 4. třída na 1. stupni základní školy
• děti znají druhy peněz (mince a bankovky) a jejich hodnotu i cizí měny
• ceny běžných potravin a zboží (nákup) – děti často (zpravidla ¼ třídy)
uvádějí ceny u tabletu a mobilního telefonu v řádech desetitisíců
korun
• děti mají zkušenosti s tím, že jim rodiče někdy něco nekoupili, protože
to bylo příliš drahé nebo jim rodiče řekli, že to nepotřebují
• rodinné výdaje – co vše rodina musí zaplatit, než si může šetřit (na
auto) – velmi dobrá orientace dětí co do položek výdajů
• spoření – řada dětí si spoří vlastní peníze, nebo jim spoří rodiče (děti
vědí, že jim rodiče zasílají peníze na účet) – nespoří většinou na nic
konkrétního a pokud ano, je to elektronika (mobilní telefon, tablet, xbox)

„Dětský svět financí“

Kolik co stojí…
rohlík

X-box

Až budu
dospělá…

1 kg jablek

šampón
nové tričko
zubní pasta

mobilní telefon

Na co si (chci) šetřit…

tablet
pračka

Děkujeme Vám za pozornost
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