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Platební karty, pravidla jejich bezpečného použití - pracovní list 

K čemu slouží platební karty? 
 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Jaké druhy platebních karet rozlišujeme? 
 

 karty kreditní a debetní 
 

 

 

Jaký je mezi nimi rozdíl? 
 

 Debetní karta  
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 Kreditní karta 
 

……………………………………………………………………………………….………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co dělat, aby bylo užívání platební karty bezpečné: 
 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Co dělat při odcizení karty či její ztrátě: 
 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 

 



Platební karty, pravidla jejich bezpečného použití - list pro učitele 

Pracovní list nakopírujeme.  

Žáci pracují ve dvojicích či malých skupinkách. 

Každý žák si zapisuje do svého listu – zápis si pak může uschovat.  

Zjistíme, zda žáci mají povědomí o kartách a jejich použití. V případě potřeby žáky  

ke správným odpovědím navedeme vhodnými otázkami. Odpovědi žáků případně doplníme  

a upřesníme. 

Informace o platebních kartách nejsou vzhledem k věku žáků vyčerpávající. 

 

K čemu slouží platební karty? 

 K bezhotovostnímu platebnímu styku 

 K výběru peněz (nejčastěji z bankomatu) 

 Jejich pomocí mám přístup k vlastním penězům nebo penězům z úvěru 

 

Jaké druhy platebních karet rozlišujeme? 

Upozorníme žáky, že pro rozlišování druhů karet jsou různá hlediska, např. podle 

použitelnosti, provedení, technologie apod. 

 

Jaký je mezi nimi rozdíl? 

 Debetní karta  

– karta k účtům (např. k běžnému účtu) 

– umožňuje provádět finanční operace, pokud je na účtu dostatek peněz 

 Kreditní karta 

– umožňuje čerpat úvěr 

– úvěr lze postupně splácet a zároveň dále čerpat  

 

Co dělat, aby bylo užívání platební karty bezpečné: 

Např. 

 Chránit kartu 

 Chránit PIN 

 Opatrnost u bankomatů 

 Opatrnost při placení  

 Kartu nepůjčujeme 

 Kontrolujeme účet 

 

Co dělat při odcizení karty či její ztrátě: 
 

Okamžitě, neodkladně kartu zablokovat, tzn. ztrátu nahlásit bance. 

 

 

 

Zdroje: Archiv autorky 
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