
Aktivita je zaměřena na řešení modelových situací při hotovostních i
bezhotovostních platbách. Pokud má učitel možnost, doporučujeme zajistit
tiskopisy složenek k vyplnění.

Zadání pro žáky (viz pracovní list)

Zadání k aktivitě:
Při nakupování máte obvykle 3 nejběžnější možnosti: nakoupit on-line přes e-shop, jít
osobně do obchodu nebo využít různé internetové bazary. Jak budete postupovat v
jednotlivých situacích?

a)
Zakroužkujte na kartě, jaké údaje je nutné zadávat při internetových platbách kartou.

b)
Napište, jakými způsoby lze platit fyzicky v obchodě. Popište jak probíhá výběr hotovosti z
bankomatu a na co byste si měli dávat pozor.

c)
Prodáváte tričko na Vinted a chcete si být jistí úspěšným obchodem, proto zvolíte platbu
pomocí poštovní složenky “na dobírku” (služba České pošty). Tričko prodáváte za 378 Kč.
Jak byste takovou složenku vyplnili?

Popis pro učitele

a):
Žáci samostatně hledají údaje na platební kartě, které jsou potřebné při on-line platbách.
Učitel s žáky zkontroluje správné řešení a upozorní žáky na to, že by to neměli dělat na
hodině se svojí kartou. CVC si hlídáme, např. nezadáváme platbu před kamarádem,
nedáváme pokladní do ruky apod. (někdo je na kartě začerňuje) - případ zneužití
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b):
Žáci samostatně vyplňují do pracovního listu možnosti placení v obchodě a postup při
výběru z bankomatu. Učitel s žáky zkontroluje správné odpovědi formou diskuze.

Placení v obchodě:
- v hotovosti, kartou, kartou v mobilu, kartou v hodinkách

Výběr z bankomatu
- pro výběr použijete kartu (vsunutím do bankomatu nebo přiložením) nebo některé banky

nabízejí výběr pomocí QR kódu z mobilní bankovní aplikace
- při jednom výběru můžete vybrat částku až do výše limitu karty, maximálně ale 80 000 Kč
- vybíranou částku můžete složit z bankovek v hodnotě 200, 500, 1000 a 2000 Kč
- někdy je potřeba zadat PIN platební karty - dbejte na to, aby ho nikdo nemohl odpozorovat

ani snímat kamerou, klávesnici zakryjte tělem a volnou rukou shora

c):
Žáci samostatně vyplňují složenku pro platbu za prodávané tričko “na dobírku”. Učitel s
žáky zkontroluje správné vyplnění údajů.
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