Projekt VZD?LANÉ DÍT?

Vážení rodi?e nebo starší sourozenci,
všichni si uv?domujeme význam úrovn? vzd?lání v život? ?lov?ka. Žijeme v dob?, kdy bude studium na všech školách spojeno s vysokými
náklady. Proto je vhodné p?ipravit se a podporovat rodi?e v myšlence dalšího vzd?lávání d?tí na st?edních i vysokých školách.
Projekt VZD?LANÉ DÍT? nabízí ?ešení financování následných studií našich d?tí a stává se sou?ástí finan?ního plánu rodiny.
Vážení rodi?e,
jako rodi?e si také uv?domujeme zodpov?dnost p?i úvahách o vzd?lání dít?te. Víme, že je nutné najít v?as nejvhodn?jší ?ešení a snížit tak
budoucí náklady spojené se studiem naších d?tí. Stejnou možnost má každý zodpov?dný rodi?.

P?íklad jak financovat studium na vysoké nebo i st?ední škole (?ísla hovo?í jasn?):

1) Dnes ne?eším, ?íkám si: „Na to je brzy.“, „ Je dost ?asu.“, „To je za dlouho.“, „Stejn? studovat nebude.“

Až to p?ijde a dít? p?jde studovat:
a) Budu mít (není d?ležité, jestli mám dnes) dostate?né p?íjmy a m?sí?ní náklady spojené se studiem bez problém? zvládnu.
b) Vezmu si úv?r.
Výpo?ty k bodu 1:
a) Základní vý?et náklad? za m?síc v dnešních cenách:

školné a pom?cky: minimáln? 1.500 K?
ubytování: minimáln? 2.500 K?
strava: minimáln? 3.000 K?
doprava: minimáln? 1.000 K?
Kolik zaplatím: 8.000 x 12 m?síc? x 5 let = 480.000 K?
Nutn? musím m?sí?n? platit: 8.000 K?.
b) P?edpokládám, že budou nabízeny zvýhodn?né úv?ry na studia, úroková sazba ~6% p.a.
Výše splátky 4.050 po dobu 15 let.
Kolik zaplatím: 4.050 x 12 m?síc? x 15 let = 729.000 K?
Nutn? musím m?sí?n? platit: 4.050 K?.
2)

a)

Dnes ?eším co bude nap?íklad za 13 let.

Jsem zodpov?dný rodi?, spo?ím a p?emýšlím.

Výpo?ty k bodu 2:
a) Po 13 letech pot?ebuji k financování 8.000 m?sí?n? po dobu 5 let spo?it 2.000 K?.
Kolik zaplatím: 2.000 x 12 m?síc? x 13 let = 312.000 K?.
Nutn? musím m?sí?n? platit: 2.000 K?.
P?i zhodnocení 6% p.a naspo?ím 446.000, které p?i zahájení studia uložím na ú?et s 2% zhodnocením a mám dostatek finan?ních prost?edk?
pro postupné financování studia po dobu 5 let.
Tipy k zamyšlení:
1) Je vhodn?jší mít nutné výdaje, které nem?žu odložit, 8.000 K? nebo 2.000 K??
2) ?eknu dít?ti: „Nem?žeš na školu, protože na to nemáme?“
3) Jak budu v pr?b?hu studia ?ešit výpadek p?íjm?? Dlouhodobá nemoc, ztráta zam?stnání,…
4) Co když mám dv? d?ti, které budou alespo? n?jaký ?as studovat soub?žn?? Budu mít 16.000 K? m?sí?n? na jejich studium?
5) V roce 2010 si v pr?m?ru:
vysokoškoláci vyd?lali tém?? 29.900 K? m?sí?n?,
st?edoškoláci s maturitou 20.900 K?
st?edoškoláci bez maturity jen 17.500 K?,
lidé se základním vzd?láním pouze 15 .800 K?.
další informace
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Co na to zodpov?dný rodi??
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