
Žáci ve skupinkách vyhledávají praktické informace o platbách v zahraničí – jak
je nejvýhodnější platit ve vybraných zemích, zda je v daném místě obvyklé platit
bezhotovostně a jaké jsou momentálně měnové kurzy.

Zadání pro žáky

Zadání k aktivitě

Představte si, že jedete do zahraničí a na cestu máte 10 000 Kč. Ve skupince vyhledejte
na internetu informace o daných zemích – jak je nejvýhodnější v nich platit a jak se
pohybují ceny (např. potravin) ve srovnání s ČR? Dá se tam platit kartou, nebo budete
muset směňovat hotovost? A kolik místní měny dostanete (k dnešnímu datu) za 10 000
Kč?

a) Albánie
b) Keňa
c) Singapur
d) Chile

Výsledky pak srovnejte s ostatními skupinami. Shodují se informace, které jste o daných
zemích a směně 10 000 Kč našli?

Popis pro učitele

Aktivita

Učitel dohlédne na rozdělení žáků do skupin a rozdá jim pracovní listy s připravenými
úkoly, které se týkají cizí měny a platby v zahraničí.

Žáci ve skupinách vyhledají informace o konkrétních zemích a výsledky pak pod vedením
učitele prezentují a srovnávají s ostatními skupinami. (Lze variabilně upravit – zvolit jiné
země, omezit vyhledávání informací pouze na jednu či dvě země…)

TIP na mezipředmětové propojení: lze propojit se zeměpisem.

Albánie
- albánský lek
- platba kartou možná jen někde (v lepších hotelech apod.)
- část bankomatů bere jen albánské karty, některé banky mají výběr zpoplatněn

celkem vysokou částkou
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- české banky a směnárny často nemají albánskou měnu
- na místě vyměnit eura v bance nebo směnárně, na některých místech se dá eury i

platit
- ceny podobné jako v ČR nebo nižší

Keňa
- keňský šilink
- platba kartou běžná ve velkých obchodních centrech a hotelech, bez hotovosti se

ale většinou neobejdete
- výběr z většiny místních bankomatů je možný
- v místní bance nebo směnárně směnit americké dolary
- při běžném (ne luxusním) cestování ceny výrazně nižší než v ČR

Singapur
- singapurský dolar
- v běžných obchodech je možné platit kartou
- výběr z bankomatů bez problémů
- v místní bance nebo směnárně směnit eura (australské dolary atd.)
- ceny jsou v průměru dvakrát vyšší než v ČR

Chile
- chilské peso
- u většiny prodejců, v hotelech, restauracích… je možné platit kartou
- výběr z bankomatů bez problémů
- v místní bance nebo směnárně směnit eura nebo dolary
- ceny obecně dražší než v ČR
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