Organizační řád a propozice
8. ročníku soutěže Finanční gramotnost
ve školním roce 2016/2017
PREAMBULE
Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu,
aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu
finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz, cen, půjček a
úvěrů, je rovněž schopen vypracovat si domácí rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních
závazků a bránit se předlužení i v měnící se situaci v životě i ve společnosti.

ČÁST PRVNÍ
POPIS A CÍLE SOUTĚŽE Finanční Gramotnost
Čl. 1
Povaha a cíl soutěže Finanční gramotnost
(1) Cílem soutěže Finanční gramotnost (dále též jen „soutěž“) je neformálním způsobem seznámit žáky
všech základních škol (dále též jen ZŠ) a studenty všech středních škol (dále též jen SŠ) s finanční
gramotností, vzbudit jejich zájem o finanční gramotnost. Finanční gramotnost patří mezi základní
kompetence každého občana a je nezbytná nejen pro úspěšné zařazení na trhu práce, ale i pro
udržení pracovní pozice a životní úrovně. Finanční gramotnost je základem prevence proti
předlužení a sociálnímu vyloučení. Cílem soutěže je proto zvýšit a rozšířit úroveň znalostí finanční
gramotnosti, a to zejména formou rozvíjení teoretických a praktických znalostí a vědomosti žáků a
občanů. Nedílnou součástí soutěže je vzájemná spolupráce učitelů, předávání si zkušeností při
zavádění finančního vzdělávání žáků ZŠ a SŠ nejen na školách, ale i v rámci volnočasových aktivit
a každodenního života.
(2) Soutěž vychází ze Standardů finanční gramotnosti (společný dokument Ministerstva financí ČR,
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR z prosince
2007 dle Usnesení vlády ČR č. 1954, ze dne 7. prosince 2005, aktualizován v roce 2011). Soutěž
současně navazuje na „Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání“ č. j.: MŠMT-2647/2013-210 ze dne 29. ledna 2013 a
základní materiály vypracované od roku 2008 NNO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s.
(3) Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále též jen
"MŠMT ČR"), jako jediný vyhlašovatel, ve Věstníku MŠMT ČR v kategorii soutěží typu "A" oddíl
1.1.3 (dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a
přehlídek v zájmovém vzdělávání).
(4) Soutěž je dobrovolná, bezplatná a jednotná pro celé území České republiky.
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Čl. 2
Účast v soutěži
(1)

Soutěže se účastní žáci v I., II. a III. kategorii:
a)
I. kategorie žáci 1. – 5. ročníků základních škol (dále též jen "ZŠ"),
b)
II. kategorie žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a 1. - 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2.
ročníků šestiletých gymnázií,
c)
III. kategorie žáci všech středních škol (dále též jen "SŠ"), t.j. 1. - 4. ročníků SŠ a
SOU, 5. - 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. - 6. ročníků šestiletých gymnázií.

(2)

Soutěž je určena pro žáky prezenčního studia a odpovídajícího věku v těchto kategoriích.

(3)

Účast žáků i učitelů v soutěži je dobrovolná a bezplatná.
ČÁST DRUHÁ
ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SOUTĚŽE
A) Základy organizace a řízení soutěže Finanční gramotnost
Čl. 3
Vyhlašování, organizace a řízení soutěže

(1) Soutěž je vyhlašována MŠMT ČR zařazením do seznamu soutěží vyhlášených Věstníkem MŠMT
ČR. Organizátorem soutěže je FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s. ve spolupráci s dalšími
partnery. Odborný dohled zajišťuje i Asociace finanční a občanské gramotnosti, o. s. (Afog)
sdružující odborníky a organizace, které jsou průkopníky finanční gramotnosti v ČR.
(2) Celkový průběh soutěže zajišťuje FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s. s dalšími partnery a
odbornými garanty ve spolupráci se státními i soukromými školami, institucemi a organizacemi
státní správy a samosprávy, partnery a sponzory.
(3) Soutěž je postupovou soutěží a je čtyřkolová:
a) školní,
b) okresní,
c) krajská,
d) celostátní.
(4) Pověřený pedagog odešle a potvrdí přihlášku, prostřednictvím elektronického formuláře

přístupného na webových stránkách www.fgsoutez.cz. Tato přihláška slouží jako
komunikační prostředek po celou dobu daného ročníku.
(5) Organizaci a řízení jednotlivých kol soutěže upravují Čl. 6 až 9.
Čl. 4
Informace o soutěži
(1) Informace o soutěži budou průběžně vyhlašovány a oznámeny na webových stránkách
www.fgsoutez.cz a www.facebook.com/soutezfinancnigramotnost
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(2) V případě změn termínů, místa konání, apod., zajistí organizátor informovanost na webových
stránkách uvedených v Čl. 4 odst. 1., případně rozešle informace elektronickou poštou na emailové adresy uvedené v přihláškách škol.
(3) S veškerými daty o soutěžících, získanými v průběhu a pro potřeby soutěže bude nakládáno dle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Čl. 5
Úkoly soutěžících
(1) Soutěžící řeší zadané úkoly formou samostatné práce ve školním kole jako jednotlivci. Hodnotí se
správnost odpovědi a čas. Z každé školy budou automaticky programem vyhodnoceni tři nejlepší
jednotlivci, kteří utvoří tříčlenné družstvo, které bude reprezentovat školu v následujících kolech.
B) Organizace a řízení jednotlivých kol soutěže
Čl. 6
Školní kolo
(1) Zodpovědnou osobou za přihlášení školy do soutěže (korektnost údajů v přihlášce) a uskutečnění
soutěže ve škole je ředitel(ka), který(á) pověří příslušného pedagogického pracovníka organizací
soutěže (dále též jen „pověřený pedagog“). Školou se rozumí právní subjekt s přiděleným
identifikačním číslem organizace (je rozhodující IČ nikoli název školy, sloučené školy mají jen
jedno společné IČ).
(2) Školní kolo organizuje přihlášená škola v daném místě vlastními silami a na vlastní náklady.
(3) Úkolem pověřeného pedagoga je:
a) aktivovat účet školy v soutěžním informačním systému dle pokynů, které byly na základě
přihlášky školy zaslány na emailové adresy pověřených pedagogů spolu s unikátním
přihlašovacím klíčem. Každá škola obdrží unikátní přihlašovací klíč shodný pro obě
kategorie. Školy, jejichž žáci věkově odpovídají oběma kategoriím, se mohou přihlásit do
obou kategorií. Osobní údaje pověřeného pedagoga je nutno vyplnit pro jeho
zaregistrování do systému. Povinné je pouze jméno. Na závěr je nezbytné zadat osobní
heslo pro další osobní přístupy pověřeného pedagoga (minimálně 6 znaků a alespoň 2
číslice), pod kterými bude následně sledovat průběh soutěže po jejím zahájení v ostatních
menu soutěžního systému. Od tohoto okamžiku již unikátní přihlašovací klíč slouží
k přihlášení žáků příslušné školy;
b) propagovat soutěž mezi žáky a informovat je o podmínkách soutěže;
c) po provedení aktivace školy rozšířit mezi žáky školy unikátní přihlašovací klíč, který je
tvořen písmeny a čísly.
d) umožnit žákům přístup do počítačové učebny s připojením na internet;
e) poskytovat žákům odbornou pomoc při přípravě na soutěž;
f) vyřadit v informačním soutěžním systému neplatné testy a zkontrolovat všechny platné
testy z hlediska správnosti údajů o žáku školy (jméno a příjmení, třída a datum narození
soutěžícího žáka, datum provedení testu, délka trvání testu a počet zodpovězených otázek)
nejpozději do 24 hodin od ukončení školního kola.
g) informovat žáky o výsledcích školních kol, které budou zveřejněny na webových stránkách
čl. 4 odst. 1., a současně i soutěžním informačním systému;
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(4) Školních kol se mohou zúčastnit všichni žáci příslušné školy kategorie I., II. a III. dle Čl. 2 odst.
(1) organizačního řádu a to samostatně prostřednictvím PC.
(5) Školní kolo probíhá elektronickou formou prostřednictvím soutěžního informačního systému, který
je k dispozici na webových stránkách www.fgsoutez.cz.
(6) Jednotliví žáci se přihlásí do soutěžního informačního systému unikátním přihlašovacím klíčem,
který obdrží od pověřeného pedagoga dle Čl. 6 odst. (2b) organizačního řádu.
a) žák vyplní osobní údaje (jméno, příjmení, třídu a datum narození);
b) zkontroluje si vyplněné osobní údaje a zahájí vlastní test;
c) od okamžiku zahájení testu každý žák řeší sám otázky a příklady v čase, který se začne
automaticky odpočítávat;
d) test bude ukončen z vůle žáka nebo po uplynutí limitu 30 minut automaticky;
e) testy jsou rozděleny podle kategorií žáků tj. na I., II. a III. kategorii;
f) test se skládá z teoretické a praktické části;
g) otázky v teoretické a praktické části jsou ve formátu čtyř možných variant odpovědí a, b, c,
d. Pouze jedna odpověď je správná. Otázky bez zadané odpovědi jsou hodnoceny jako
chybně zodpovězené.
(7) Hodnocení výsledků provádí systém z hlediska správnosti odpovědí a času využitého žákem na
vypracování testu (od jeho otevření po odeslání/uložení).
(8) Do okresních kol postupují tři nejlepší žáci, tj. ti, kteří budou mít nejvyšší počet bodů. V případě
stejného počtu bodů u více žáků, jako následující kriterium bude rozhodovat nejkratší čas.
V případě shody počtu bodů a času v testech, o postupujících žácích rozhodne elektronický
generátor náhodného výběru, který je součástí systému.
(9) Tři postupující žáci vytvoří tříčlenné družstvo, které bude reprezentovat školu dále v soutěži.
(10) Ve školním kole jsou v pořadí podle počtu dosažených bodů určeni tři náhradníci do vyšších
kol. Nastane-li v průběhu vyšších kol případ, kdy tito náhradníci nejsou k dispozici, pak je možné
určit další náhradníky v pořadí podle bodového ohodnocení dosaženého ve školních kolech.
(11) Výsledky testu budou známy do pěti pracovních dnů od ukončení školních kol v soutěžním
informačním systému přístupném prostřednictvím webového rozhraní soutěže www.fgsoutez.cz.
(12) Žáci, kteří se umístili na 1. až 3. místě, obdrží diplom s vyznačeným umístěním, který je
automaticky generován soutěžním informačním systémem. Tyto diplomy ze systému vyzvedne
ředitel školy nebo pověřený pedagog a předá je úspěšným soutěžícím.
(13) V případě nemoci (nebo jiného závažného důvodu) některého člena družstva, škola určí jako
náhradníka dalšího v pořadí z umístěných. Toto ustanovení platí pro všechna kola soutěže.
(14) Organizátor soutěže uchovává data týkající se školních kol po dobu 1 roku.
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Čl. 7
Okresní kolo
(1) Do okresních kol postupuje z každé kategorie z jedné školy (jedno IČ) vždy jedno tříčlenné
družstvo ze školních kol.
(2) Tříčlenné družstvo si stanoví svého kapitána (dále též „kapitán družstva“), který bude po
dohodě s družstvem rozhodovat a vyplňovat test.
(3) Okresní kola budou probíhat ve školách, kde probíhala školní kola, za přítomnosti pověřeného
pedagoga, který dohlíží na regulérnost soutěže.
(4) Tříčlenné družstvo se přihlásí společně na jednom PC prostřednictvím soutěžního informačního
systému, unikátním přihlašovacím klíčem školy (užívaným již ve školním kole) a klíčem speciálně
generovaným pouze pro okresní kolo (obdrží pověřený pedagog elektronickou poštou před
zahájením okresních kol).
(5) Pověřený pedagog či osoba jím dále pověřená vyplní a zkontroluje všechny osobní údaje o
soutěžících. Poté tříčlenné družstvo zahájí test pod dohledem odpovědného pedagoga.
(6) Test bude ukončen kapitánem tříčlenného družstva nebo automaticky po uplynutí časového
intervalu 30 minut. Od okamžiku zahájení testu, řeší každé tříčlenné družstvo samo otázky a
příklady v čase, který se začne automaticky odpočítávat.
(7) Do krajského kola postupuje tříčlenné družstvo, které získá nejvyšší počet bodů (správných
odpovědí) v nejkratším čase v daném okrese. V případě shody počtu bodů a času v testech,
rozhodne o postupujícím tříčlenném družstvu elektronický generátor náhodného výběru, který je
součástí soutěžního informačního systému.
(8) Výsledky okresních kol budou zveřejněny na webových stránkách www.fgsoutez.cz a zároveň
v soutěžním informačním systému.
(9) Vítězné tříčlenné družstvo, které se umístí na 1. místě v daném okrese obdrží diplom a postupuje
do krajského kola. Automaticky vygenerovaný diplom ze systému vyzvedne ředitel školy nebo
pověřený pedagog a předá členům tříčlenného družstva.
(10) Účast v okresních kolech organizuje soutěžící škola v daném místě vlastními silami a na vlastní
náklady.
(11) Organizátor soutěže uchovává data týkající se okresních kol po dobu 1 roku.
Čl. 8
Krajské kolo
(1) Do krajských kol postupuje z každého okresního kola jedno tříčlenné družstvo.
(2) Krajská kola budou probíhat ve školách, které se umístily vítězně v kolech okresních za přítomnosti
pověřeného pedagoga, který dohlíží nad regulérností soutěže.
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(3) Tříčlenné družstvo se přihlásí společně na jednom PC prostřednictvím soutěžního informačního
systému, unikátním přihlašovacím klíčem školy (užívaným již ve školním kole) a klíčem speciálně
generovaným pouze pro krajské kolo (obdrží pověřený pedagog elektronickou poštou před
zahájením krajských kol).
(4) Pověřený pedagog či osoba jím dále pověřená vyplní a zkontroluje všechny osobní údaje o sobě a
soutěžících. Poté tříčlenné mužstvo zahájí pod dohledem odpovědného pedagoga.
(5) Test bude ukončen kapitánem tříčlenného družstva nebo automaticky po uplynutí časového
intervalu 30 minut. Od okamžiku zahájení testu, každé tříčlenné družstvo řeší samo otázky a
příklady v čase, který se začne automaticky odpočítávat.
(6) Do celostátního kola postupuje tříčlenné družstvo, které získá nejvyšší počet bodů (správných
odpovědí) v nejkratším čase v daném kraji. V případě shody počtu bodů a času řešení testu,
rozhodne o postupujícím družstvu elektronický generátor náhodného výběru, který je součástí
soutěžního informačního systému.
(7) Výsledky krajských kol budou zveřejněny do pěti pracovních dnů na webových stránkách
www.fgsoutez.cz a zároveň v soutěžním informačním systému.
(8) Tříčlenné družstvo krajského kola, které se umístí na 1. místě v daném kraji obdrží automaticky
vygenerovaný diplom, který ze systému vyzvedne ředitel školy nebo pověřený pedagog a předá
členům tříčlenného družstva.
(9) Účast v krajských kolech organizuje soutěžící škola v daném místě vlastními silami a na vlastní
náklady.
(10) Organizátor soutěže uchovává data týkající se okresních kol po dobu 1 roku.
Čl. 9
Celostátní kolo
(1) Do celostátního (finálového) kola soutěže postupují vítězná družstva ze všech krajských kol
v každé kategorii.
(2) Celostátní kolo soutěže organizuje prezenční formou organizátor FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.
p. s. za podpory partnerů a sponzorů dne 26. dubna 2016. Místem konání celostátního kola soutěže
je kongresový sál (refektář) benediktýnského kláštera EMAUZY, Praha 2, Vyšehradská 320/49.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu místa konání celostátního kola.
(3) Organizátor zašle všem účastníkům celostátního finálového kola elektronickou poštou minimálně
15 dnů před datem jeho konání pozvánku, informace s programem soutěžního dne, místem konání
celostátního kola, případně dalšími důležitými organizačními informacemi. Účastníci zašlou
obratem zpět vyplněnou návratku.
(4) Organizátor jmenuje soutěžní porotu zvlášť pro I., II. a pro III. kategorii.
(5) Soutěžního dne se účastní v každé kategorii čtrnáct tříčlenných družstev se svými pověřenými
pedagogy případně dalším doprovodem.
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(6) Celostátní kolo se bude skládat ze dvou semifinálových a jednoho finálového kola v každé
kategorii (devíti kol celkově).
(7) V semifinálových a finálových kolech bude každá soutěžní otázka hodnocena samostatně.
V případě správného zodpovězení otázky všemi tříčlennými družstvy budou přiděleny body od
maxima do jednoho podle pořadí správné odpovědi na otázku. Tříčlenné družstvo s nejrychlejší
správnou odpovědí získá maximum bodů a družstva na dalších místech sestupně vždy o bod méně.
V případě že některé tříčlenné družstvo zodpoví otázku nesprávně, nezíská žádný bod. Maximum je
rovno nejvyššímu počtu soutěžících družstev v soutěžním kole (semifinále nebo finále).
(8) Při rovnosti počtu bodů rozhoduje součet časů správně zodpovězených otázek.
(9) Soutěžní informační systém vyhodnotí výsledky celostátního kola a poté porota schválí pořadí
tříčlenných družstev.
(10) Porota rozhoduje o námitkách proti průběhu soutěže i o odvolání proti dosaženým výsledkům.
Její rozhodnutí je konečné.
(11) Celostátní kolo se uskuteční za účasti žáků, pedagogů, veřejnosti a médií.
(12) Každý z členů vítězného tříčlenného družstva v obou kategoriích obdrží titul „Mistr
republiky ve finanční gramotnosti“ a věcnou cenu. Ostatní účastníci obdrží diplom osvědčující
účast a umístění ve finálovém kole.
(13) Výsledky celostátního kola budou zveřejněny na webových stránkách soutěže nejpozději do tří
dnů po ukončení celostátního kola.
(14) Organizátor uchovává data týkající se celostátních kol po dobu 3 let.
ČÁST TŘETÍ
POROTA
Čl. 10
Soutěžní porota
(1) Soutěžní poroty tvoří předseda a obvykle dva členové v I., II. i ve III. kategorii soutěže.
V případě nerozhodnosti hlasů má rozhodující hlas předseda. Počet členů poroty si organizátor

soutěže vyhrazuje upravit v den soutěže. V případě sudého počtu členů poroty má předseda
dva hlasy.
(2) Členy soutěžních porot jmenuje organizátor. Účast v obou kategoriích i opakované jmenování je
přípustné.
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ČÁST ČTVRTÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 11
Termíny konání jednotlivých kol
8. ročníku Soutěže Finanční gramotnost (pro
školní rok 2016/2017): jednotlivé úrovně kol
školní kola
okresní kola
krajská kola
celostátní kola

I., II. a III. kategorie žáků
12. 9. 2016 – 20. 12. 2016
09. 01. 2017 – 17. 02. 2017
27. 02. 2017 – 31. 03. 2017
25. 04. 2017

Celostátní kola se uskuteční v refektáři kláštera Emauzy, Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2.
Organizátor si vyhrazuje možnost prodloužit dle potřeby termíny školních, okresních i krajských kol.
Čl. 12
Studijní materiály
viz příloha
Čl. 13
Propagace soutěže
(1) Soutěž propaguje v celostátním rozsahu zejména organizátor tj. FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p.
s., MŠMT ČR, partneři a dle možností i jiné osoby, orgány nebo instituce.
(2) V krajích, městech a obcích krajské úřady, městské a obecní úřady a ředitel školy, pověřený
pedagog, či osoba dále zmocněná organizátorem soutěže pro zprostředkování informací o soutěži
žákům a veřejnosti.
Čl. 14
Bezpečnost při soutěži
(1) Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků po dobu dopravy na soutěž a v průběhu soutěže se
řídí § 7 vyhlášky č. 55 / 2005 Sb.
Čl. 15
Platnost a účinnost
(1) Tento organizační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. května 2016.

Ing. Jan Kořínek
ředitel
FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s.
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Organizační řád a propozice
8. ročníku soutěže Finanční gramotnost
ve školním roce 2016/2017
příloha č. 1: doporučené zdroje
kol. autorů: Slabikář finanční gramotnosti, vydání: 2., 2012
Lucie Vrbková: Už nikdy dlužníkem, vydání: 3., 2009
učebnice s doložkou MŠMT ČR (s danou tematickou specializací)
bez věkového určení
kol. autorů: Školní atlas Dnešní finanční svět pro ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1., TERRA –
KLUB
Navrátilová,P.;Jiříček,M.;Zlámal,J.: Finanční gramotnost; vydání: 1., Computer Media
Kašová,J.;Istenčin,L.: Výchova k finanční gramotnosti; vydání: 1., Fraus
Běloun,F. a kol.: Tabulky pro základní školu; vydání: 10., Prometheus
pro 1. stupeň ZŠ
Vaníček,J.: Informatika pro 1. stupeň základní školy; vydání: 1., Computer Press
Kociánová,L.: Praktické činnosti pro 1. - 5. ročník ZŠ; vydání: 1., Fortuna
Jakeš,P. a kol.: Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy (učebnice a pracovní sešit);
vydání: 1., Fortuna
Šulc,P.: Naučme se hospodařit - finanční gramotnost pro 1. stupeň základních škol; vydání: 1.,
PIEROT, s.r.o.
Šárka Mikesková: Finanční gramotnost na 1. stupni základní školy; vydání: 1., Šárka Mikesková
pro 2. stupeň ZŠ
Kovářová,L.;Němec,V.;Jiříček,M.;Navrátil,P.: Informatika pro základní školy, 1.-3. díl; vydání: 1.
Computer Media
Strádal,J.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Člověk a svět práce - Příprava na volbu
povolání; vydání: 3., upravené, Fortuna
Jakeš,P. a kol.: Finanční gramotnost pro 2. stupeň základní školy (učebnice a pracovní sešit);
vydání: 1., Fortuna
pro střední školy
Štohl. P., Účetnictví pro střední školy a pro veřejnost - 1. díl, Vzdělávací středisko P. Štohl
Štohl. P., Účetnictví pro střední školy a pro veřejnost - 2. díl, Vzdělávací středisko P. Štohl
Štohl. P., Účetnictví pro střední školy a pro veřejnost - 3. díl, Vzdělávací středisko P. Štohl
Denglerová, D., Doležalová, H., Kirchnerová, V., Kundt, R., Němec, J., Štěpánková, M.,
Vykoukalová, Z.: Společenské vědy pro 1. ročník středních škol (učebnice + prac. sešit) Didaktis
Horecký, L. a kol., Společenské vědy pro SŠ, učebnice 3. díl (prac.sešit+MP pro učitele) Didaktis
Brázda, R. a kol., Společenské vědy pro SŠ, učebnice 4. díl (prac. sešit+MP pro učitele) Didaktis
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Dobešová, L. a kol., Společenské vědy pro SŠ - 3. Díl, DIDAKTIS
Klínský, P., Münch O. , Daně a zákonná pojištění 6, EDUCO
Klínský, P., Münch O. , Ekonomika 1 – 8, EDUCO
Klínský, P., Malý, M., Münch, O., Marketing 4, EDUCO
Klínský, P., Münch O., Národní hospodářství 9, EDUCO
Klínský, P., Münch O., Podnikání 2, EDUCO
Klínský, P., Münch O., Podnikové činnosti 3, EDUCO
Klínský, P., Münch O., Podstata fungování tržní ekonomiky 1, EDUCO
Klínský, P., Malý, M., Münch O., Prodej a hlavní činnost podniku 5, EDUCO
Klínský, P., Münch, O., Chromá, D. , Ekonomika - Ekonomická a finanční gramotnost, EDUKO
Ryska, R.,Puškinová, M., Právo pro střední školy, EDUKO
Klínský, P., Münch, O., Čechová,J., Macháčková, J., Ekomika pro gymnázia, EDUKO
Králová, I., Finanční analýza pro střední a vyšší hotelové školy, Fortuna
Králová, I., Makroekonomie pro střední a vyšší hotelové školy, Fortuna
Maxa, R., Management pro střední školy a VOŠ, Fortuna
Kočí, J., Šamšová, L , Základy ekonomiky pro střední a vyšší hotelové školy, Fortuna
Horáková, J., Základy práva pro neprávním, Linde
Bičík, I , Hospodářský zeměpis-globální aspekty světového hospodářství, Nakladatelství ČGS
internetové odkazy
www.financnigramotnost.eu
portál organizátora soutěže, společnosti FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2939
Metodický portál Národního ústavu pro vzdělávání
http://www.psfv.cz
Proč se finančně vzdělávat? – portál pracovní skupiny finančního vzdělávání MF ČR
www.cnb.cz
portál České národní banky
www.financniarbitr.cz
portál Finančního arbitra ČR
http://www.zlatakoruna.info/soutez-zlata-koruna
Každoročně pořádaná soutěž o nejkvalitnější finanční produkt
www.bankovnipoplatky.com
Svět bank pod lupou – internetový ombudsman bankovních klientů
http://www.financnivzdelavani.cz/
společný projekt MF ČR a bankovních asociací
www.czech-ba.cz
portál České bankovní asociace
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