
ŠKOLA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI 
PRO DOSPĚLÉ

Lekce 1 – Jak vyzrát na dluhy

Cílem přednášky je v maximální možné míře 
diskutovat o spokojeném, finančně uspořádaném 
životě a o tom jak si ho zařídit. Posluchači by 
na konci přednášky měli znát základní pojmy 
a produkty spojené s úvěry, měli by rozlišovat 
mezi dobrým správným úvěrem a jednotlivé fáze 
dluhové spirály. Cílem je také naučit se vypočítat 
náklady na úvěr. 

Obsah:
>  Příjmy/výdaje, aktiva/pasiva, bohatství/ 

chudoba
> Kdo a jak mi nabízí peníze
>  Jak si kdo ustele…..aneb nastavení úvěru, abych 

ho zvládl
> První opožděná splátka
> Osobní bankrot či exekutor u dveří
> Jak může i úvěr vydělávat peníze

Lekce 2 – Proč se pojistit a jak na to

Cílem přednášky je posluchače naučit se orientovat 
v produktech a smyslu pojištění. Po absolvování by 
posluchači měli být schopni zvážit, jaké pojištění 
by ve vztahu k jejich životní situaci a finančním 
možnostem bylo vhodné a jaké nikoli, jaká by mělo 
pokrývat rizika, jak by mělo být nastaveno a v jaké 
výši. Měli by umět rozpoznat rizika, která jim 
osobně hrozí v dané chvíli a v jednotlivých fázích 
života.

Obsah:
> Úvod do životního pojištění
> Životní rizika a jejich pojištění
> Investiční životní pojištění
> Cenové triky
> Základní pojmy 

Lekce 3 – Jak zkrotit rodinné finance 

Cílem přednášky je naučit posluchače pracovat 
s rodinným rozpočtem tak, aby dokázali bez 
problémů pokrýt svoje výdaje, uvědomili si jaké 
a na co vytvářet rezervy. Měli by znát různé životní 
cykly z pohledu nákladů a výdajů a finančních 
produktů. A také to jak neohrozit svoje finance 
a mít stále vyrovnanou finanční bilanci. 

Obsah:
>  Jak na rodinný rozpočet
>  Co ho ohrožuje
>  Supermarketová sebeobrana
>  Jak rodinný rozpočet zajistit
>  Druhy rezerv
>  Zajištění na stáří
>  Jak neohrozit svoje finance

Škola finanční gramotnosti v rámci projektu Den finanční gramotnosti 
společnosti Partners se zaměřuje na vzdělávání všech věkových skupin a jejím 
cílem je naučit veřejnost správnému zacházení s financemi a porozumění 
finančním pojmům. Jednotlivé lekce školí vybraní a proškolení lektoři po celé 
České republice bez nároku na lektorné.

Partners market Pardubice ve spolupráci s obcí Rybitví a LDN Rybitví pořádá 
dva cykly 6 lekcí Školy finanční gramotnosti pro dospělé:

I. cyklus:  od 16.00 - 8. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11., 17. 11.

II. cyklus: od 17.00 - 29. 9., 13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12.



Lekce 4 – Financování bydlení 
snadno a bezpečně

Na konci přednášky by se posluchači měli 
orientovat v pojmech a produktech spojených 
s financováním bydlení. Znát proces, jak zajistit 
financování bydlení pomocí úvěru, jaké podmínky 
je v rámci něj nutné splnit a kdy je vhodné se 
zadlužit a kdy nikoli. 

Obsah:
>  Vlastní bydlení, nebo nájem?
>  Způsoby financování bydlení
>  Nástroje financování bydlení
>  Důležité pojmy
>  Co rozhoduje při výběru banky?
>  Co ovlivňuje schválení/neschválení úvěru?
>  Kdy je ještě rozumné zadlužit se a kdy už ne?
>  Proces vyřízení hypotéky
>  Na co si dát pozor

Lekce 5 – Jak ve stáří neobracet 
každou korunu 

Cílem přednášky je posluchače seznámit s důvody, 
proč je dobré se včas zajistit na stáří, jaké k tomu 
slouží prostředky a produkty. Vysvětlit jim penzijní 
systém s jeho pilíři, a na praktických příkladech 
ukázat, jak penzijní reforma ovlivňuje výši 
budoucího důchodu a komu se vyplatí.

Obsah:
>  Vzájemné (ne)poměry aneb proč je nutné se 

včas zajistit na stáří
>  Výměry starobního důchodu
>  Z čeho jsou placeni současní penzisté
>  Jaké změny přinesla důchodová reforma
>  Pilíře českého důchodového systému a jejich 

princip
>  Další alternativy zajištění se na stáří

Lekce 6 – Investice v kostce 

Na konci přednášky by se posluchači měli 
orientovat z základních pravidlech investování. 
Vědět, jaký je investiční horizont, znát jednotlivé 
investiční instrumenty, orientovat se v tom, jak se 
chovají finanční trhy, co ovlivňuje vývoj akcií a co 
investora při investici. Důležité je, aby uměli sami 
zhodnotit, proč je důležité investovat a jak na to.

Obsah:
>  Základy investování
>  Investiční horizont
>  Jednotlivé investiční instrumenty
>  Investice a emoce
>  Proč a jak investovat
>  Co nám o investování říkají slavní

www.partnersmarket.cz
www.denfinancnigramotnosti.cz


