
Měly by děti mít své vlastní peníze již v deseti letech? Proč a na co?

poř. č. Název DD Odpověď Jméno dítěte

1 DD  a ZŠ Liptál

Já si myslím, že hodně záleží na tom, jaké to dítě je a také podle finančních prostředků rodiny. Musíme zvážit všechna pro a 

proti a rozhodnout se. V deseti letech ale děti většinou peníze utratí za hlouposti a jsou to pak úplně zbytečně vyhozené 

peníze. Také se mohou dostat k nevhodným věcem jako jsou cigarety nebo peníze, určitě ale 20 Kč na sladkosti za odměnu 

neuškodí.

Klára 14 let

2 DD a školní jídelna Horní Čermná
Děti by měli dostávat přiměřené kapesné, aby se naučily s penězi hospodařit a mohly si ušetřit třeba na dárky pro své 

kamarády. 
Kristýna 15 let   

3 DD se školou Bystřice pod Hostýnem
Ano, děti by už se v 10 ti letech mohly učit zacházet s jistým obnosem peněz. Měly by mít tak 200 Kč na měsíc , ale 

rozděleně, aby to neutratily hned. Asi by si koupily sladkosti. 
Jan 15 let

4 DD, ZŠ a jídelna Kostelec nad Orlicí Děti by měly mít své vlastní peníze, aby se naučily hospodařit a tím se připravovaly na vedení financí v životě. Bára 15 let

5 DD a školní jídelna Moravská Třebová
Já si myslím, že ano.  Měly by mít 10leté děti peníze. Alespoň pár korunek, a to proto, aby se naučily šetřit už jako malé. Jako 

velcí pak můžou mít problémy. Dostávat by peníze měly za odměnu, aby věděly, že nejde o hračku, ale učily se si peněz vážit.
Marie 17 let

6 DD Kralupy nad Vltavou Podle mě by měli rodiče dávat dětem přiměřený finanční obnos na jejich vlastní potřeby, aby se naučily s penězi hospodařit. Honzík 15 let

8 DD a školní jídelna Boršov nad Vltavou
Myslím si, že by děti v deseti letech měly mít své vlastní peníze. Proč? Protože takové děti se už od malička učí s penězi 

hospodařit. Na co? Třeba na novou hračku, na svačinu, na spoustu různých maličkostí.
Jaroslav 12 let

9 DD Valašské Meziříčí Ano, děti by měly mít alespoň nějaké kapesné, aby se naučily hospodařit a měly možnost si i našetřit na něco po čem touží. Marek 15 let

10 DD Dagmar Brno Děti by měly mít své vlastní peníze. Naučí se postupně lépe hospodařit. Monika 15 let

11 DD Mikulov
Své peníze mají mít určitě, aby si mohl každý koupit něco, co chce sám. Třeba taky dárek pro někoho. Když jsou starší, tak se 

učí šetřit  na něco dražšího - mám svou MP3.
Marie 12 let

12 DD Hrotovice

Myslím si, že děti by měly mít své vlastní peníze. Měly by si zvykat na nějaký finanční obnos a učit se hospodařit. Rodiče by si 

ale měli hlídat za co jejich děti utrácí, protože v dnešní době je možné úplně všechno. A na co by je měly mít? Dítě v 10 ti 

letech má určitě nějaké hobby nebo oblíbenou hračku, kterou si chce koupit. Ale většinou je to tak, že to utrácí za sladkosti. 

Ale každé dítě je jiné, někdo si bude šetřit a považovat si svých úspor, jiný bude ihned všechno utrácet. Ale to by měli uvážit 

rodiče každého dítěte. Pokud mu budou dávat kapesné, měli by zvážit jakou částku by mělo dostávat.

Jirka 18 let

13 DD a ZŠ Vizovice
Kapesné je prima, protože si za něj můžu vždycky koupit něco mňam. Nejraději mám lízátka a brambůrky. Někdy si koupím 

toho moc a pak mám zalepenou celou pusu i s vlasy. Ale stejně se zase těším na nové penízky.
Zdeneček 6 let 

14 DD Lipník nad Bečvou
Děti by měly mít své kapesné už od deseti let kvůli tomu, aby mohly šetřit na něco co se jim líbí, a aby se do budoucnosti 

naučily hospodařit se svými příjmy. 
Michaela 17 let

15 DD, ZŠ a Střední škola Žatec
Myslím, že ano. V našem domově mají všechny děti své kapesné bez rozdílu věku, jen v různé výši. Učíme se hospodařit se 

svým kapesným. Děti se naučí správně rozvrhnout peníze na celý měsíc. Když utratí své peníze hned první týden, nemá pak 

další týdny nic. Další možností je, že si své kapesné neutratí a ušetří si na hodnotnější nákup např. hodinky. 

Aneta 14 let

16 DD Senožaty Určitě ne, děti v tomto věku by vše utratily za nákup sladkostí, což by však vedlo k vysoké kazivosti zubů. Váš zubní lékař. Jiřinka 14 let

18 DD a školní jídelna Ústí nad Labem Ano, protože si chtějí taky něco kupovat, třeba bonbóny, malovátka a tak. Já už peníze také dostávám. Kristýna 9 let

19 Dětský domov RADOST
Ano, děti by měly mít nějaké peníze, ale né zas tak moc…, třeba na svačinu, lízátku nebo sladkost. Neměly by u sebe nosit 

moc peněz, aby se nestaly obětí trestného činu nebo šikany. Každé dítě má právo mít něco v kapse. Kdyby se třeba takové 

dítě ztratilo, tak aby mělo peníze na lístek nebo třeba pár kaček do telefonní budky a taky aby se naučilo hospodařit.

15 let

20 DD a školní jídelna Chomutov Děti by v 10ti letech mít své peníze neměli. Rodiče jim vše potřebné koupí a i to co chtějí. Děti by to začaly zneužívat. Olina 17 let

21 DD Nepomuk I v deseti by měly mít děti svoje peníze. Nemusí utrácet za blbosti jen dospělí…… Radka 16 let

22 DD Jablonné v Podještědí
Ano, dal bych mu peníze na autobus i na svačinu, více bych mu nedával. Mohl by to utratit za nějaké lákavé věci, které 

nepotřebuje a nebo by ho mohl i někdo okrást.
Michal 16 let

23 DD Husita, o.p.s.

Děti a peníze? Představme si desetileté dítě této doby. Počítačové hry, lego či panenky, koně nebo už i kosmetika. Takové 

dítě nemá ani tušení, že by mělo ovládat to jak zacházet s penězi. Finanční gramotnost? Je pro něj cizí slovo. Takové dítě ví, 

že si za 5 Kč může koupit lízátko, žvýkačku či pitíčko, ale tím to končí. Měly by dostávat přiměřenou část  svého kapesného, 

aby si co nejdříve začaly uvědomovat, jak to vlastně chodí, že peníze nerostou na stromech a že si je musí nějakým 

způsobem vydělat. Čím dříve, tím lépe, protože to  kolikrát neví ani dospělý člověk.

Eliška 16 let

24 DD a školní jídelna Čeladná Děti by měly mít přiměřené kapesné, aby zbytečně neutrácely, ale zároveň aby se naučily šetřit. Maťo 17 let

25 DD Černá Voda 
Myslím si, že by děti měly mít vlastní peníze, třeba jen menší částku, aby se už v tomhle věku učily a snažily s penězi 

vycházet.
Nikola 15 let

26 DD Zlín

Rozhodně to není správné!! Kam ten dnešní svět spěje? My, téměř plnoletí, těžce makající studenti jsme v dětství neobdrželi 

taky zhola nic a přežili jsme to! Tak proč by se mělo něco takového zavádět zrovna teď? Navíc víte jaká by to byla finanční 

ztráta pro rodiče? Děti by utratily všechno kapesné hned a pak by chtěly víc a víc a víc a další a další peníze.....Rodiče by to 

pak zcela zruinovalao. A to přeci nikdo nechce.....

Nikola 16 let

27 DD a školní jídelna Jeseník - Lázně
Děti by neměly mít v deseti letech ještě žádné své peníze, nemají ještě rozum a cit k penězům a neznají jejich hodnotu. Já 

jsem v deseti letech taky neměla žádné peníze. Pokud by si chtěli děti něco koupit, měly by požádat své rodiče.
Marcela 14 let

28 DD Pardubice Já si myslím, že ano, ale měly by mít u sebe menší částku, aby se naučily s penězi hospodařit. Žaneta 20 let
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29 DD Kroměříž
Jak říká stará pranostika: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš - takže si myslíme, že ano. Není důvod, abychom si 

hned v dětství neuvědomili hodnotu peněz a naučili se hospodařit s danými prostředky. 
Jitka 13 let

30 DD a ZŠ Hamr na Jezeře Něco málo na zmrzliny se určitě v kapse hodí. Michal 12 let

31 DD, ZŠ Čtyřlístek  Planá Ano, můžou, protože mamka nebo taťka jim dají kapesný na jídlo do školy, když nemají doma nic k jídlu. Filip 10 let

32 DD a školní jídelna Budišov

Dle mého názoru není nic špatného na tom, aby děti již v deseti letech vlastnily menší část peněz (např. 100 Kč měsíčně jako 

kapesné). Může ho to alespoň částečně naučit spořit a nebo hospodařit s penězi. Za tak malou část si dítě prakticky němůže 

koupit nic nebezpečného, takže pokud si čas od času koupí nějakou sladkost v obchodě nebo si šetří na něco vysněného, 

nevidím v tom nic nesprávného. Ve finále jsou jeho finance stejně většinou kontrolovány rodiči nebo zákonnými zástupci, 

takže kdyby došlo ke koupi něčeho nevhodného , dá se to nějakým způsobem vyřešit.

Nikola 17 let

33 DD Frýdek Místek
I malé děti by měly dostávat nějaké mini kapesné. Měly by se naučit s penězi hospodařit. Rodiče by však měli mít přehled za 

co toto kapesné utrácejí. Ať se náhodou nestane, že budou peníze utrácet za cigarety.
Eva 15 let

34 DD Semily Ano - měly. Aby pak nemohly rodičům vyčítat jejich útratu. Ivana 18 let


