
 

 Interaktivní soutěž „ROZPOČTI SI 
TO! – finanční gramotnost 

 

 Každý soutěžící si sestaví 3-5 členný tým (učitel a 4 žáci apod.). Týmy 

sbírají během hry zlaté mince, tzv. CHECHTÁKY. U každého úkolu je 

uveden konkrétní počet chechtáků (příp. rozpětí), které je možné 

získat. Každé rozhodnutí ve hře je oceněno. Na konci každého kola 
sestavují týmy svůj osobní rozpočet. Cílem hry je naučit se dobře 
hospodařit se svými penězi a vytvořit co největší finanční rezervu.  
 
Obsah hry:  
Tým je brán jako 1 dospělá osoba.  
Na začátku má každý tým měsíční příjem ve výši 25 000 Kč (čistého – 
pro zjednodušení) + vytvořenou finanční rezervu ve výši 20 000 Kč.  
Během jednotlivých kol plní týmy úkoly týkající se výběru výdajů  
a případných dodatečných příjmů.  
Na konci (během) prvního kola si tým sestaví svůj měsíční rozpočet, 
na konci (během) 2. kola pak rozpočet na celý rok. Rozpočet pošlou 
týmy vždy do termínu konce kola společně se zpracovanými úkoly.  
Finální rozpočet musí být plusový, tzn. tým nesmí na konci skončit v 
mínusu. Pro tyto případy má tým možnost vzít si půjčku – kritéria 
budou uvedena v rámci 2. kola soutěže.  
 
Zajímavosti: 

E-shop – pro výběr jednotlivých výdajů je zřízen speciální herní e-
shop. Zde jsme uskutečňovali „objednávku“. E-shop najdete na 
adrese: www.rozpocti-si-to-vydaje.webnode.cz 

Z naší tvorby úkolů: 

Úkol č. 1: PROFIL OSOBY 



 

Nejdříve jsme měli kreativní úkol. Vymyslet si, jestli jsme muž nebo žena, 
kolik je nám let, jaké zaměstnání vykonáváme nebo popř. jestli jsme 
podnikatel/ka a případné další charakteristiky naší osoby (např. jestli máte 
již nějakou vlastní rodinu apod.). Tento úkol byl čistě DOBROVOLNÝ – mohli jsme 
jej splnit, ale nemuseli. Za splnění tohoto úkolu jsme získali plný počet 
chechtáků a porotcům se vypracovaný profil líbil.  

„ Jmenuji se David Osička, je mi 31 let a pocházím z Moravského Žižkova, to je 
malá vesnice kousek od okresního města Břeclav. Po maturitě jsem nastoupil na 
Fakultu informatiky v Brně, kde jsem absolvoval magisterský obor informatika 
(2007), vše samozřejmě s červeným diplomem. Hovořím plynule anglicky. Díky 
osmiletému úsilí na ZŠ a SŠ se domluvím také německy, to ovšem jen pasivně. Jsem 
ženatý, moje žena se jmenuje Julie (za svobodna Zugarová). Děti spolu prozatím 
nemáme, ale určitě plánujeme. Chtěli bychom dvě – holčičku a kluka. Před 
nedávnem jsme si spolu postavili malý pasivní domeček v Moravském Žižkově. 
Pasivní proto, že máme rádi přírodu a chceme ji co nejvíce šetřit a navíc chceme 
také šetřit naše penízky. Splácíme totiž auto. Máme ho chvílí, ale moc ho 
potřebujeme, oba totiž dojíždíme za prací do města, do Břeclavi. Spolu s manželkou 
pracujeme v Alca plastu, s.r.o. To je firma, která se zabývá výrobou, ale i prodejem 
sanitární techniky. Manželka pracuje jako asistentka ředitelky a já se starám o 
grafickou úpravu webových stránek. Práce nás oba moc baví. Jen plat by mohl být 
o něco vyšší. Mezi naše koníčky patří tedy práce, zimní sporty (snowboard, lyže, 
běžky), fotbal – aktivně i pasivně, ale také příroda.“  

 

Vypracovala: Martina Kristová + žáci 4. ročníku 


