
První aktivita je zaměřená na detailní seznámení se s bankovkami a mincemi
(práce s aplikací ČNB České peníze)

Druhá aktivita je skupinová, zaměřená na řešení praktických otázek spojených
s penězi (co dělat s poškozenými a neplatnými bankovkami a mincemi) a na
rozvoj žáků v oblasti práce s informacemi a s relevantními zdroji.

Zadání pro žáky (viz pracovní list)

Zadání k aktivitě 1:
Úkol: Pracujte s aplikací ČNB (České peníze) a ověřte ochranné prvky na vašich
bankovkách a mincích.

Zadání k aktivitě 2:
Úkol: Pořádáte se spolužáky večírek ke konci školního roku, Připravili jste si tombolu a
prodáváte 250 lístků, jeden za 20 Kč. Platba možná pouze hotově.

a) Přemýšlejte o tom, jak by jste si připravili pokladnu
i) Jak si připravíte pokladnu, abyste dokázali zájemcům o lístky do tomboly

bez problémů vracet?
ii) Kde byste mohli získat dostatečný počet drobných mincí? Bude obstarání

mincí něco stát?

b) Při výběru peněz nestíháte kontrolovat, jaké peníze vám účastníci akce z
peněženky do tomboly dávají.

i) Zjišťujete, že některé bankovky mají starší datum vydání. Které bankovky
byly jako poslední stáhnuty z oběhu (nebo v brzké době budou)? Co budete
dělat, když se ve vaší kasičce objeví nějaká taková bankovka?

ii) Někdo vám do tomboly přispěl haléře! Pokud se s nimi vydáte stejně jako
Jakub ve videu do banky, vymění vám je tam za celé koruny?

iii) Do kasičky se vám dostaly bankovky v různém stavu (špinavé, vyprané,
lehce ohořelé…). Co s nimi budete dělat?

Chcete uložit vybrané peníze do banky. Jak to uděláte, aby vás to nic nestálo?

Zadání pro učitele

Učitel rozdá žákům pracovní listy s připravenými otázkami a dovolí jim ve dvojicích práci
na mobilních telefonech, pomocí kterých budou hledat odpovědi na otázky a pracovat s
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aplikací ČNB. Je možné také k lekci přidružit exkurzi do banky ve vašem městě nebo do
Návštěvnického centra ČNB.

1. Práce s aplikací ČNB (České peníze)
- Pomocí aplikace si žáci mohou prohlédnout své vlastní bankovky a mince a zjistí

jaké mají ochranné prvky.

2. Vyhledávání informací - řešení modelové situace
- Žáci mohou (a měli by) najít všechny odpovědi na webových stránkách České

národní banky (sekce Bankovky a mince). Dalšími relevantními zdroji jsou např.
oficiální webové stránky státních institucí. O něco méně důvěryhodné mohou být
stránky (seriózních) médií, spíše nerelevantní jsou Wikipedie, různá diskuzní fóra…
Žáci také mohou pracovat s ceníky služeb komerčních bank.

a. Přemýšlejte o tom, jak by jste si připravili pokladnu
i. Odhadněte počáteční zůstatek pokladny
- Správná odpověď neexistuje. Veďte s žáky diskuzi o tom, že několik

lidí může přijít s bankovkou velké nominální hodnoty. Prakticky
procvičujte s žáky počty - např. “Jak budete vracet, když první
zákazník přijde s dvoutisícovou bankovkou? S jakými obnosy budou
zákazníci nejpravděpodobněji přicházet?” V kase musí být
dostatečný počet mincí s ohledem na to, že se bude nejčastěji
vracet za nákup v hodnotě 20 Kč.

ii. Kde získáte dostatečný počet drobných mincí? Budou s
obstaráním mincí spojené nějaké náklady?

- Praktické místo, kde rozměnit peníze, jsou banky. Nad 100 ks se
platí provize bance 3%.

b. Při výběru peněz už ale nestíháte kontrolovat, jaké peníze vám účastníci
akce z peněženky do tomboly dali.

i. Zjišťujete, že některé bankovky mají starší datum vydání. Které
bankovky byly jako poslední stáhnuty z oběhu (nebo v brzké
době budou)? Co máte dělat, když se ve vaší kasičce objevila
nějaká taková bankovka?

- Dne 30. června 2022 skončila platnost starších vzorů bankovek
hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč z let 1995 až
1999. Až do 30. června 2024 je možné neplatné bankovky vyměnit
na pokladnách všech komerčních bank a současně také na všech
sedmi územních zastoupeních ČNB. Od 1. července 2024 bude
výměna probíhat pouze na pokladnách ČNB, avšak po neomezenou
dobu.

ii. Někdo vám do tomboly přispěl haléře! Pokud se s nimi vydáte
stejně jako Jakub ve videu do banky, vymění vám je tam za celé
koruny?
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- Podle vyhlášky České národní banky skončila 31. srpnem 2008
platnost mincí s nominální hodnotou 50 haléřů. Mince již není
možné vyměnit.

- Neplatné mince bylo možné do konce srpna 2014 vyměňovat na
pobočkách ČNB

iii. Do kasičky se vám dostaly bankovky v různém stavu (špinavé,
vyprané, lehce ohořelé…). Co s nimi budete dělat? Můžete s nimi
zaplatit v obchodě a tak se jich zbavit?

- Bankovka opotřebená oběhem (např. pomačkaná nebo zašpiněná) -
můžeme použít při platbě v obchodě, ten ji ale nevrací zpět do
oběhu ( jiným zákazníkům) a předává jí ČNB.

- Běžně poškozená bankovka (např. natržená, roztržená, popsaná,
pomalovaná nebo propálená) - v obchodě mohou takovou
bankovku odmítnout, pokud ji přijmou, předají ji ČNB. Bankovku ale
určitě můžeme vyměnit na pobočkách komerčních bank, kde ji
předají ČNB.

- Nestandardně poškozená bankovka (např.: ohořelá, skládající se z
více než 2 částí, s chybějícím horním nebo dolním okrajem nebo s
deformovaným obrazcem) - po předložení takové bankovky  v
bance bude bankovka zadržena bez jakékoliv náhrady pro nás a
banka ji předá ČNB. Náhradu lze poskytnout pokud poškození
vznikne např.: při živelné pohromě (povodeň, požár,...).Česká
národní banka zadrží takovou bankovku bez náhrady.

iv. Jak byste uložili vybrané peníze do banky? Jaká varianta pro vás
bude nejlevnější?

- Peníze lze na účet vložit na přepážce naší banky nebo pomocí
vkladomatu/mincomatu.

- Některé banky už ani vložení peněz na přepážce neumožňují a ty,
které toto umožňují za vložení peněz tímto způsobem, požadují
poplatek.

- Vložení peněz na účet pomocí vkladomatu/mincomatu je zdarma.
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