
VY_32_INOVACE 50

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vzdělávací obor: Provoz a údržba 

domácnosti
Ročník : 9.





Domácnost nejmenší ekonomická jednotka

dodržování hospodářských 
pravidel

rovnováha příjmů a výdajů



Výdaje  domácnosti

Nezbytné  výdaje náklady, které se časově 
pravidelně opakují

elektřina        
plyn

nájemné televize        
telefon

jízdné    
stravování



Nutné  výdaje náklady na údržbu domácnosti

nové oděvy

nové knihy

noviny a 
časopisy

dovolená sportovní 
vyžití

divadla, kina, 
koncerty

opravy



Rezerva neočekávané a nepravidelné výdaje

rodinné události

luxusní oblečení sportovní potřeby bytové zařízení



Domácí účetnictví

předcházení potížím s rozpočtem

přehled o hospodaření

podklady pro další plánování



Deník příjmů a výdajů čas a velká péče

spolehlivý podklad

denní zápis příjmů a výdajů

konec měsíce

součty

roční přehled



Obálkové účetnictví obnosy v obálkách  podle účelu 
využití

Bezhotovostní způsob plateb

dostatečná finanční částka            
na bankovním účtu

šetří námahu a čas
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METODICKÝ LISTMETODICKÝ LIST

DRUH MATERIÁLU: DRUH MATERIÁLU: výuková prezentacevýuková prezentace

CÍL: CÍL: prezentace je určena jako textová podpora prezentace je určena jako textová podpora 
při osvojování základních poznatkůpři osvojování základních poznatků

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:      žáci znají základní atributy pro ekonomický OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:      žáci znají základní atributy pro ekonomický 
chod domácnostichod domácnosti

KLÍČOVÁ SLOVA: KLÍČOVÁ SLOVA: nezbytné výdaje, nutné výdaje, rezerva, nezbytné výdaje, nutné výdaje, rezerva, 
domácí účetnictví, žirové účtydomácí účetnictví, žirové účty

METODICKÉ POZNÁMKY: METODICKÉ POZNÁMKY: prezentace se využívá při výkladu učiva prezentace se využívá při výkladu učiva 
vyučující pomocí prezentace seznamuje vyučující pomocí prezentace seznamuje 
žáky se základními pojmy daného učivažáky se základními pojmy daného učiva



ZDROJE:

Doc. Ing. František Mošna, CSc a kolektiv : Praktické činnosti – provoz a údržba 
domácnosti                                             

Fortuna  1997, ISBN 80-7168-476-7
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