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Projekt Abeceda peněz 

V loňském i v letošním roce se žáci 4. tříd naší školy zúčastnili projektu České spořitelny 

Abeceda peněz. Cílem projektu bylo poučit děti o finanční gramotnosti. Projekt byl zahájen 

exkurzí do pobočky České spořitelny na ulici Kounicova v Brně.  

Naším úkolem v projektu bylo založit si firmu a vyrábět výrobky, které jsme následně 

prodali na vánočním jarmarku. Vybrané peníze děti mohly využít na financování třídního 

výletu. Česká spořitelna  dětem na rozjezd firmy poskytla vstupní kapitál, který děti využily na 

nákup materiálu a propagaci firmy. Vstupní kapitál ve výši 3000 Kč třídy použily na nákup 

materiálu a surovin k výrobě jednotlivých výrobků a druhů cukrovinek. Z výtvarných a 

papírenských potřeb byly nakoupeny barevné, bílé i ozdobné tvrdé papíry, různé druhy stužek, 

provázků, ozdob, děrovaček, lepidel, dřívek, polystyrenových zvonečků atd. Z potravin jsme 

nakoupili suroviny potřebné pro výrobu pečených cukrovinek – mouka, cukr, vejce, různé 

koření, fondán k ozdobě, ovoce na sušení atd. Z ostatního byly peníze použity na nákup svíček, 

balících potřeb, celofánových sáčků, různých druhů korálek pro výrobu šperků aj. Jednotlivé 

položky jsou k dohledání na účtenkách, které si každá třída zakládala a vedla s nimi účetní 

knihu.  

Během celého projektu se žáci dozvěděli hodně užitečných informací, které mohou 

uplatnit v dalším životě. Naučili se různé pojmy z oblasti financí a podnikání např. 

podnikatelský plán, základní kapitál, příjmy a výdaje. Prakticky si mohli vyzkoušet výběr z 

bankomatu, vypisování složenek a počítání mincí v počítačce. Na jarmarku se vzájemně učili 

spolupracovat v týmu, manipulovat s penězi (počítání částek, vracení peněz) a komunikovat 

s cizími lidmi. Nevýhodou projektu bylo, že hodně zasahoval do průběhu běžné výuky. Kladl 

velký nápor na pedagogické pracovníky ve třídě, protože jeho realizace byla velmi časově 

náročná. Všem dětem se  projekt moc líbil, protože Česká spořitelna je hravou a nenásilnou 

formou vtáhla do světa podnikání. Bavil je prodej výrobků a to, že mohly vidět bankovní svět 

více zblízka. 
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