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Rozumíme penězům v projektu „Dokážu to!“ 
 

program zaměřený na témata osobnostní a sociální výchovy a finanční vzdělávání. Obsahem 

tohoto programu jsou témata ze vzdělávacích oblastí Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, 

Dítě a ten druhý, Dítě a společnost a Dítě a svět z Rámcového vzdělávacího programu pro 

mateřské školy. Program staví do středu procesu učení děti předškolního věku a věnuje se 

světu kolem nich. Využívá přirozené zvídavosti dětí k tématům z každodenního života, 

vychází z praktických situací: nakupování, cena a hodnota věcí, jeho cílem je rozvoj 

základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte. 
 

Aflatoun je mezinárodní program, který se zaměřuje na osobnostní, sociální a finanční 

vzdělávání dětí. Děti se v něm učí o sobě, o dětských právech, o svém okolí, o práci, o 

spoření. 

Program se začal vyvíjet v roce 1991 v Indii a jeho cílem bylo, aby se bohaté a chudé děti 

vzájemně dozvěděly o světě, ve kterém žijí. V roce 2005 byl program upraven nizozemskou 

organizací a toto sociální a finanční vzdělávání začalo být ověřováno v dalších deseti zemích. 

V současné době je program rozšířen do více než sto zemí. Do České republiky se program 

dostal na základě spolupráce o. s. AISIS s nizozemským 

Generálním sekretariátem Aflatoun. 

Od roku 2015 je tento program rozšířený také do mateřských škol, kde se zaměřuje na 

finanční, osobnostní a sociální výchovu. 

Program Aflatot, který je určen dětem předškolního věku, poskytuje základy sociálního a 

finančního vzdělávání zaměřeného na období raného dětství. 

Cílem tohoto programu je pomoci dětem uvědomit si možnost změnit svět skrze vzdělání. 

V posledních letech má v tomto ohledu zvláštní význam především finanční vzdělávání. 
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Přestože žijeme v rychle se měnící globální ekonomice, tak finanční gramotnost u dospělých 

i mladých lidí po celém světě je na velmi nízké úrovni a školám a učitelům chybí nástroje 

k řešení tohoto problému. Na vrcholu nedostatku znalostí o finančních záležitostech jsou 

sociální, ekologické a ekonomicky neudržitelné vzorce spotřeby, kterým jsou děti vystaveny. 

Program Aflatot tyto problémy řeší a poskytuje vyvážený sociální a finanční vzdělávací 

učební plán, díky kterému děti dokážou lépe překonat dané problémy. 

 

Vývoj dítěte v tomto období, stejně tak i zbytek jeho života, je nejvíce ovlivněn prostředím, 

ve kterém vyrůstá. Je tedy nanejvýš důležité, aby výchova a dovednostní programy pro 

život, jako je Aflatot, začaly už v tomto období.  

Mnoho toho, co vědí o fungování společnosti, hospodaření, šetření, rozpočtu a utrácení, je 

založeno na každodenním životě. Děti si osvojují pojmy a chápou základní principy, jako 

jsou například nakupování pouze potřebných věcí či dojídání, ještě před tím, než samy 

dokážou věci pojmenovat. Je lepší si počkat na lepší nebo mít horší již teď? Už tomuto 

dokážou předškoláci porozumět. Děti okolo tří let dokážou rozeznat rozdíl mezi dáváním a 

sdílením. Program Aflatot jim pomáhá se v tomto směru rozvíjet. Děti se dozví, co jsou 

peníze, k čemu jsou a kde je lidé berou. Naučí se nakupovat, ale také šetřit a umět se 

rozdělit. Zjišťují, jaký je rozdíl mezi tím, co chtějí a co k životu opravdu potřebují. Budou 

se učit zodpovědně rozhodovat a vážit si zdrojů, které máme. 

  

 


