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Druh učebního materiálu: Pracovní list 

Očekávaný výstup: Žák rozliší funkce bank komerčních a centrálních, 

uvede konkrétní komerční banky ve svém okolí, vysvětlí 

pojem běžný účet a příklady jeho použití. 

Metodické poznámky: Osvědčilo se, aby žáci plnili úlohy postupně. Čas na 

splnění jednotlivých úloh odhadneme dle znalosti 

dispozic třídy. Po každém úkolu následuje společná 

kontrola správnosti, diskuze o možných odpovědích. 

Časová náročnost je cca 15 - 20 minut. Součástí 

materiálu je list pro učitele. 

 



Funkce a služby bank - pracovní list 

1. Pomocí šipek se pokus roztřídit funkce bank podle toho, které přísluší. 

 
komerční banky     emise peněz   centrální banka 

 

vedení účtů soukromých klientů 

 

poskytování úvěrů 

 

vedení účtu státu 

 

výdej platebních karet 

 

pojišťování 

 

poskytování úvěrů bankám 

 

 

2. Které komerční banky znáš ve svém okolí? 

 

 ……………………………………………………………………………….. 

 

 ………………………………………………………………………………. 

 

 ………………………………………………………………………………. 

 

 

3. Pokus se vytyčit alespoň dvě další služby, které nám komerční banky poskytují. 

 

 ………………………………………………………………………………. 

 

 ………………………………………………………………………………. 

 

 

4. Dokážeš vysvětlit pojem běžný účet? K čemu slouží a jak se používá? 

 

Slouží k: 

 

 ………………………………………………………………………………. 

 

 

Možné způsoby použití: 

 

 

 ………………………………………………………………………………. 

 

 ………………………………………………………………………………. 

 

 ………………………………………………………………………………. 

 

 ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



Funkce a služby bank - list pro učitele 

1. Pomocí šipek se pokus roztřídit funkce bank podle toho, které přísluší. 

 
Ověříme, zda žáci rozumí pojmu emise, komerční banky. 

 
komerční banky     emise peněz   centrální banka 

 

vedení účtů soukromých klientů 

 

poskytování úvěrů 

 

vedení účtu státu 

 

výdej platebních karet 

 

pojišťování 

 

poskytování úvěrů bankám 

 

 

2. Které komerční banky znáš ve svém okolí? 

 

 Obvykle např. Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB…. 

 

 

3. Pokus se vytyčit alespoň dvě další služby, které nám komerční banky poskytují. 

 

 Např. směnárnu, spoření, finanční poradenství… 

 

 

 

4. Dokážeš vysvětlit pojem běžný účet? K čemu slouží a jak se používá? 

 

Slouží k: 

 

 bezhotovostnímu platebnímu styku, k hospodaření s finančními prostředky 
 
 Pozn. Ověříme, zda žáci rozumí pojmu bezhotovostní platební styk. 

 

Možné způsoby použití: 

 

  Např. 

 u přepážky, ústně 

 

 písemně, např. šeky 

 

 přes mobilní telefon 

 

 přes internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: Archiv autorky 


	VY_62_INOVACE_FG0111
	VY_62_INOVACE_FG0111 - PL

