Turnaj ve finanční gramotnosti
Ve dnech 27. a 28. ledna 2016 se uskutečnil v prostorách naší SPŠ turnaj ve
finanční gramotnosti. Studenti si mohli vyzkoušet na modelové situaci
rodiny různé finanční operace. Museli splnit určité cíle – zajistit bydlení,
naspořit peněžní prostředky pro děti a vytvořit si finanční rezervu na stáří.
Jednotlivé kroky studentů byly ohodnoceny body, jejichž výsledková listina
je přiložena.

Turnaj ve finanční gramotnosti - výsledky
Pozice

Jméno hráče

Počet bodů

1.

Ondra Tyleček

845

2.

Matěj Vysloužil

773

3.

Jakub Brojáč

619

4.

Pavel Zym

528

5.

Václav Mička

499

Turnaje se zúčastnilo celkem 35 studentů

Bližší informaci k soutěži:
VÝCHOZÍ SITUACE
Hrát začínáš ve věku 30 let rodiny, postupuješ po tříletkách až do věku 60 let, kdy si chce
rodina užít zasloužený odpočinek (být zajištěna). K tomu potřebuje zajistit si vlastní bydlení
(vzít si hypotéku nejpozději ve věku 39 let), naspořit peníze pro jejich děti (ve věku 48 let) a
nashromáždit dostatek prostředků k zajištění na stáří – rentu (ve věku 60 let).
Výchozí situaci máš danou. Promítne se ti vždy na začátku hry. Obsahuje konkrétní částky cílů i
prostředků k jejich dosažení (mezd, úspor apod.). Převážně jde o dva rodiče s jedním dítětem,
které se právě narodilo (není-li uvedeno jinak):
Cíle:
1. Bydlení
2. Spoření
3. Zajištění na stáří
Prostředky:







Příjem muže
Příjem ženy
Výdaje rodiny
Nájem
Úspory
Úvěr
Výchozí situace je uložena v banku, v průběhu hry se bude měnit. Rodina na začátku nemá nic
sjednáno, tj. má pouze hotovost. Hra začíná nastavením hospodaření ve Finančních
transakcích. Zde můžeš využít nejběžnější produkty nabízené v česku finančními institucemi
(termínovaný vklad, pojištění, akcie), a to za podmínek stejných či velmi podobných
skutečnosti (např. termínovaný vklad je úročen 1,6% ročně a 3 roky je nedostupný). Produkty
můžeš sjednat ženě, muži či oběma dle vlastního uvážení. Podmínky najdeš vždy pod
otazníkem u příslušného produktu.
Finanční produkty dělíme do tří základních skupin:
1) spoření a investice: tyto produkty slouží ke zhodnocování peněz, které má rodina k dispozici
2) zabezpečení: pojistné smlouvy slouží k zabezpečení příjmů rodiny v případě rizikové
události
3) úvěry: tyto produkty nám umožňují realizovat finanční cíle dříve, než pro ně máme
k dispozici vlastní našetřené peníze
Možnosti pro pravidelné odkládání měsíčních prostředků (cashflow):













Doplňkové penzijní spoření (bývalé penzijko)
Investiční životní pojištění
Stavební spoření
Zabezpečení (pojištění majetku, odpovědnosti, životní)
Pravidelná investice: peněžní trh, dluhopisy, akcie
Spořicí účet
Úvěry
Možnosti pro úspory a hotovost:
Termínovaný vklad
Spořicí účet
Podílové listy: peněžní trh, dluhopisy, akcie
Úvěry

Vkládanou částku zaokrouhli na stokoruny.
Nevyužité prostředky se chovají jako hotovost.
Počáteční hodnota všech tří druhů podílových listů je 10.000 za 1 podílový list.
Měj na paměti - tvým úkolem je v průběhu hry splnit cíle rodiny:
1. Pořízení vlastního bydlení nejpozději ve věku 39 let – vzít si hypotéku (lze i dříve)
2. Částku spoření pro děti mít v hotovosti v banku právě ve věku 48 let
3. Zajištění na stáří, částku renty dosáhnout v konečném součtu ve věku 60ti let.
Nedaří-li se ti splnit cíle, nezvládneš dluhy nebo některou událost, můžeš hru ukončit dříve a
zahrát si znovu.

Zpracovala: Ing. Zdeňka Macháčková

