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Připravili jsme pro Vás jednoduchý soubor pravidel a doporučení, která Vám pomohou zorientovat se v projektu 
a úspěšně vše zvládnout. Věříme, že přispějí nejen k naplnění cílů projektu, ale i k mnoha skvělým zážitkům.

Abeceda peněz je v první řadě vzdělávací projekt
– Smyslem a cílem projektu je naučit děti hospodařit s penězi a pokrýt rámcové osnovy výuky 

finanční gramotnosti.
– Cílem projektu není výdělek z jarmarku, jedná se pouze o „třešničku“ na dortu, jako odměnu 

za několikaměsíční práci.

1.

Bez příručky pro učitele to nepůjde
– Příručka pro učitele je stěžejní metodický materiál projektu, který vychází z osnov. Je proto 

nedílnou součástí celého projektu a je nutné podle ní postupovat – BEZ NÍ TO NEPŮJDE.
2.

Desatero Abecedy peněz

Omezený rozpočet učí děti hospodařit s penězi
– Třída od ČS obdrží v rámci projektu počáteční kapitál 3 000 Kč.
– Tato částka je konečná a nelze ji navyšovat. Veškeré výdaje je nutné evidovat v účetní knize, 

kterou obdrží děti na exkurzi a po dobu projektu ji spravují.
– Právě omezený rozpočet je to, co nutí děti přemýšlet a plánovat výdaje v jednotlivých 

krocích projektu.

3.

Ke sponzorským darům přistupujte obezřetně
– Finanční dary a dary v podobě hotových výrobků nejsou v rámci projektu povoleny. 

Nepodporují pochopení jejich hodnoty, a tedy ani nepřispívají k finanční gramotnosti. 
– Sponzorským darem může být v rozumné míře materiál, který slouží k dalšímu zpracování, 

a děti si tak stále uvědomují hodnotu práce vedoucí k finálnímu výrobku.
– Mějte však na paměti, že primárně slouží k získání materiálu počáteční kapitál, jehož útrata 

vede děti k zodpovědnému přístupu při nakládání s penězi.

4.

Role rodičů aneb Přílišná aktivita škodí
– Zapojení rodičů je dobrovolné.
– Podporujeme sdílení nápadů, předávání zkušeností, učení se od svých rodičů a prarodičů.
– Cílem projektu však je, aby děti pochopily hodnotu peněz a jsou to proto ony, které musí 

vložit své úsilí do každého výrobku a jeho prodeje.

5.

Děti získávají znalosti v průběhu celého projektu
– Dbáme na to, aby projekt plnil vzdělávací cíle v celém průběhu, proto vás můžeme požádat 

o ukázku zpracovaných pracovních listů a fotodokumentaci.
– Kontrolujeme vedení účetní knihy a průběžně si s dětmi ověřujeme, zda mají přehled.

6.
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Spolupráce a partnerství vedou k úspěchu a naplnění cílů projektu
– ČS i škola jsou v projektu rovnocennými partnery. 
– Snažíme se Vám vyjít vstříc ve všem, co je v rámci našich vnitřních směrnic povoleno.  
– Prosíme proto nejen o respektování pravidel projektu, ale i o respektování omezení, která 

vyplývají z provozu pobočky a potřeb zaměstnanců a klientů.
– V případě nerespektování pravidel při realizaci projektu může ČS od spolupráce odstoupit.

8.

Při spolupráci na projektu máte naši plnou podporu
– Zapojení školy do projektu je dobrovolné. Pokud si s něčím nebudete vědět rady 

či pro nás máte důležitou zpětnou vazbu, jsme tu pro vás. Vše se dá vyřešit.
– Kromě zajištění metodických materiálů, realizace exkurze a organizace jarmarku od nás 

můžete očekávat plnou podporu po dobu trvání projektu.

9.

Všichni si to užijme!
– Desatero vychází ze zkušeností a zpětné vazby všech účastníků projektu. Děkujeme proto 

za respektování těchto pravidel a věříme, že Vám projekt přinese plno skvělých zážitků. 
10.

Co může být podnikatelským záměrem
– Podnikatelským plánem může být prodej dětských výrobků a/nebo zorganizování dětského 

představení, vystoupení či doprovodného programu. Součástí může být i příprava drobného 
občerstvení.

– Cokoliv nad rámec je nutné konzultovat s manažerem projektu.
– Myslete na to, že k dětem určitě nepatří alkohol, ani jakákoliv aktivita nepodložená úsilím 

dětí a jejich rozhodováním o nákladech (tombola, dražba, kolo štěstí...). 

7.


