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Osobní finance jsou speciální obor







Minimum
přednášení

Aktivní zapojení
–

řešení úkolů

Maximální
rozpracování

Hra

Jednoduchost

Video

Důraz na grafiku

Základní principy



16 pracovních
listů

Metodika
pro učitele

Úvod
do pracovních listů

6 instruktážních videí

On-line burzovní hra

Brožura ke hře

Soutěže,
opakování, testy

Komponenty



Zájem + diskuse

Výsledek?



v naší investiční hře pro základní školy

si žáci 8. a 9. tříd hrají na podílový fond

učí se přitom podnikat, komunikovat
s klientem a investovat



13 škol zapojených do hry,

více než 250 vzdělávaných žáků,

mezi školami probíhají soutěže, děti pracují 
s grafickými pracovními listy, videi…



Cíl hry

• Co je investování, spoření?

• Pochopit, že existuje vztah mezi ekonomickou 
informací a finanční hodnotou,

• co je portfolio cenných papírů, jak se vyvíjí.



Jak se hra hraje? 11 společností ve hře…

Výrobní 
energetická, a.s.

Holiday 
Entertainment, 
a.s.

Bankovní 
domy, a.s.



Hodnotné versus zavádějící burzovní 
informace: A teď si vyberte!

„vysoké ceny energií ukončily oblibu 

sportovních užitkových vozů SUV 

u amerických zákazníků. Hlavním 

důvodem je jejich provozní spotřeba...“

„…obrovský meteorit o váze 660 kg 

prolétl zemskou atmosférou 

a explodoval jako ohnivá koule 

nad jižním Bavorskem.“



Sestavujeme burzovní portfolio

SEANCE 6: AKCIE VYBRANÉ DO PORTFOLIA FONDU



i. Jak burzovní seance dopadla?



ii. Jak burzovní seance dopadla?

SEANCE 6: VÝNOS AKCIÍ V PORTFOLIU FONDU





Zkušenosti učitelů? A lektorů?

U nás je finanční horečka, děcka chtějí hrát a 
hrát...dokonce mi dnes chtěli někteří zůstat i po 
vyučování ;) Máme za sebou šestou seanci…
Mgr. Veronika Šobáňová
učitelka občanské nauky a finanční gramotnosti
ZŠ Čtyřlístek, Uherské Hradiště

Telegraficky vám zasílám pár postřehů z dneška: Soutěžilo se 
proti sobě. Vznikla fajn atmosféra a žáci se mne ptali na 
podrobnosti a docela se zajímali. Byli aktivní. Porovnávali si 
výsledky mezi týmy. Byli samozřejmě ziskoví, protože se 
ekonomice „daří“!!!

Ing. Mirek Škvára
lektor projektu



Shrnutí: Hra je zábavná. Ale také se děti 
hodně naučí…

1. pracují s Pracovními listy a videi k otázkám 
investování a osobních financí

2. vymýšlí název a logo svého podílového fondu

3. investují podle burzovních informací

4. sestavují marketingový leták fondu

5. soutěží ve znalostním finančním kvízu…



Prosíme kontaktujte asistentku naší společnosti, 
slečnu Evu Jiříčkovou.

Děkujeme!

Miloš Filip, Roman Pospíšil
autoři Investiční hry a vzdělávacích publikací

www.ipfp.cz, www.investovanihrou.cz


