
Žáci si ve dvojicích vyzkoušejí vyřešení modelové situace: „reklamaci foťáku
zakoupeného v e-shopu, který dorazil rozbitý“. Vyhledají si potřebné informace
na internetu a v dodaných materiálech (faktura za zboží, obchodní podmínky,
reklamační řád) a napíšou reklamační dopis.

Zadání pro žáky

Zadání k aktivitě

Ve videu Marušce s Kubou dorazil viditelně poškozený balíček a v něm byl rozbitý foťák.
Foťák Marušce s Kubou nešel zapnout a měl škrábance na čočce. Zamyslete se, kdo
vlastně za poškození zboží může a jak byste situaci řešili.

Ve dvojici poté napište za Marušku s Kubou reklamační dopis ke zničenému foťáku.
Objednaný byl z českého e-shopu, doručila jim ho česká pošta. K dispozici máte fakturu za
foťák, podmínky obchodu a reklamační řád. Pracovat můžete i s webovými stránkami
České obchodní inspekce, Sdružení spotřebitelů, občanských poraden…

Svůj postup a hotový dopis pak pod vedením vyučujícího srovnejte s ostatními dvojicemi.
Liší se nějak podstatně vaše výsledky? Nezapomněli jste na nic?

Popis pro učitele

Aktivita

Učitel dohlédne na rozdělení žáků do dvojic a rozdá jim pracovní listy s materiály
týkajícími se reklamace rozbitého foťáku.

Žáci ve dvojicích vyhledají informace, vymyslí správný postup reklamace a s pomocí
faktury, obchodních podmínek a reklamačního řádu napíšou reklamační dopis. Pod
vedením učitele pak prezentují a srovnávají s ostatními dvojicemi své výsledky.

TIP na mezipředmětové propojení: lze propojit s výukou cizích jazyků a napsat v
angličtině, němčině...

Řešení reklamace
- pokud byl balíček evidentně poškozený, bylo by nejlepší, aby ho Maruška s Kubou

vůbec nepřebírali, popř. při dodání rovnou rozbalili a kvůli poškození nepřevzali
(tím by se vyhnuli řešení reklamace)

- pokud dodatečně zjistili, že je balíček poškozený, můžou ho reklamovat u České
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pošty (do dvou pracovních dnů od převzetí u vnitrostátních zásilek, u
mezinárodních může být lhůta kratší)

- odpovědnost má ale prodávající, takže můžou požadovat vyřízení reklamace i po
odesílateli (tedy e-shopu)
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