
 

 1 

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ 
 
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0705 

Číslo a název šablony 

klíčové aktivity  

III/2  Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT  
 

Tematická oblast 

(předmět) 

Ekonomika, Finanční trh 
 

Autor Ing. Dagmar Doskočilová 

Datum vytvoření Květen 2013 – Prosinec 2013 

 

 

ÚVOD KE VZDĚLÁVACÍMU MATERIÁLU 

 
Vzdělávací materiál je určen pro žáky studijních oborů Cestovní ruch a Gastronomie, ale lze ho 

využít i v jiných oborech při výuce tematického celku Finanční trh. 

 

Materiály lze použít k motivaci žáků při výuce nových pojmů nebo v rámci opakování. Pracovní 

listy mají podobu křížovky, osmisměrky, doplňovačky, pexesa. Lze je využít při aktivizaci žáků a 

zařazovat v libovolné části hodiny podle uvážení učitele. Součástí vzdělávacích materiálů jsou 

také prezentace, které mají podobu známých her AZ kvíz a Riskuj. Tyto soutěže je vhodné zařadit 

jako shrnutí jednotlivých témat tematického celku Finanční trh. 

 

 

POPIS JEDNOTLIVÝCH DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ 

 

 

VY_32_INOVACE_ 05_13_EKN _Ds _01 

 
Druh:  pracovní list   

Ročník: 3. ročník studijního oboru Cestovní ruch, 4. ročník studijního oboru Gastronomie 

Anotace:  

Pracovní list je možné použít během vyučovací hodiny, nejlépe na začátku k ověření znalostí 

z minulé hodiny nebo k motivaci výuky nových pojmů, případně na konci ke shrnutí nového 

učiva. Slouží k ověření znalostí a prohloubení pojmů z platebního styku. Správné řešitele je možné 

ohodnotit malou známkou za práci v hodině. 

 

 

VY_32_INOVACE_05_13_EKN _Ds _02 

 
Druh:  pracovní list   

Ročník: 3. ročník studijního oboru Cestovní ruch, 4. ročník studijního oboru Gastronomie 
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Anotace:  

Pracovní list je možné použít během vyučovací hodiny, nejlépe na začátku hod k ověření znalostí 

z minulé hodiny nebo k motivaci výuky nových pojmů, případně na konci ke shrnutí nového 

učiva. Slouží k ověření znalostí a prohloubení pojmů z platebního styku. Správné řešitele je možné 

ohodnotit malou známkou za práci v hodině. 

 

 

VY_32_INOVACE_05_13_EKN _Ds _03 

 
Druh:  pracovní list   

Ročník: 3. ročník studijního oboru Cestovní ruch, 4. ročník studijního oboru Gastronomie 

 

Anotace:  

Pracovní list je možné použít během vyučovací hodiny, nejlépe na začátku k ověření znalostí 

z minulé hodiny nebo k motivaci výuky nových pojmů, případně na konci ke shrnutí nového 

učiva. Slouží k ověření znalostí a prohloubení pojmů z platebního styku. Správné řešitele je možné 

ohodnotit malou známkou za práci v hodině. 

 

 

VY_32_INOVACE_05_13_EKN _Ds _04 

 
Druh:  pracovní list   

Ročník: 3. ročník studijního oboru Cestovní ruch, 4. ročník studijního oboru Gastronomie 

Anotace:  

Pracovní list je možné použít během vyučovací hodiny, nejlépe na začátku k ověření znalostí 

z minulé hodiny nebo k motivaci výuky nových pojmů, případně na konci ke shrnutí nového 

učiva. Slouží k ověření znalostí a prohloubení pojmů z platebního styku. Správné řešitele je možné 

ohodnotit malou známkou za práci v hodině. 

 

 

VY_32_INOVACE_05_13_EKN _Ds _05 

 
Druh:  prezentace   

Ročník: 3. ročník studijního oboru Cestovní ruch, 4. ročník studijního oboru Gastronomie 

Anotace 

Prezentace je určena do úvodní části hodiny k opakování konkrétního tématu Platební styk, peníze 

a ČNB. Časová náročnost je cca 20 min. Prezentace je založena na principu známé televizní hry 

Riskuj. Třída se rozdělí na tří až čtyři skupiny. Každá skupina si zvolí žáka, který bude vybírat 

otázku z určité oblasti a za určitý počet bodů a zároveň na vybranou otázku odpoví. Ostatní žáci 

mu mohou radit při výběru otázky i při odpovědi. Vyhrává skupina s nejvyšším počtem bodů. Hru 

řídí vyučující případně za asistence některého žáka, který může zapisovat na tabuli získané body. 
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VY_32_INOVACE_05_13_EKN _Ds _06 

 
Druh:  pracovní list   

Ročník: 3. ročník studijního oboru Cestovní ruch, 4. ročník studijního oboru Gastronomie 

Anotace:  

Pracovní list je možné použít nejlépe na začátku hodiny k ověření znalostí. Je zaměřen na 

procvičování znalostí žáků v oblasti bankovní soustavy. Formou známé hry Pexeso žáci vytvářejí 

dvojice, které spolu souvisejí. Nejlepší hráče je možné ohodnotit malou známkou za práci  

v hodině.  

 

 

VY_32_INOVACE_05_13_EKN _Ds _07 

 
Druh:  pracovní list   

Ročník: 3. ročník studijního oboru Cestovní ruch, 4. ročník studijního oboru Gastronomie 

Anotace:  

Pracovní list je možné použít během vyučovací hodiny, nejlépe na začátku k ověření znalostí 

z minulé hodiny nebo k motivaci výuky nových pojmů, případně na konci ke shrnutí nového 

učiva. Slouží k ověření znalostí a prohloubení pojmů o vkladových a úvěrových službách. Správné 

řešitele je možné ohodnotit malou známkou za práci v hodině. 

 

 

VY_32_INOVACE_05_13_EKN _Ds _08 

 
Druh:  pracovní list   

Ročník: 3. ročník studijního oboru Cestovní ruch, 4. ročník studijního oboru Gastronomie 

Anotace:  

Pracovní list je možné použít během vyučovací hodiny, nejlépe na začátku k ověření znalostí 

z minulé hodiny nebo k motivaci výuky nových pojmů, případně na konci ke shrnutí nového 

učiva. Slouží k ověření znalostí a prohloubení pojmů o vkladových a úvěrových službách. Správné 

řešitele je možné ohodnotit malou známkou za práci v hodině. 

 

 

VY_32_INOVACE_05_13_EKN _Ds _09 

 
Druh:  prezentace  

Ročník: 3. ročník studijního oboru Cestovní ruch, 4. ročník studijního oboru Gastronomie 

Anotace:  

Prezentace je určena do úvodní části hodiny k opakování konkrétního tématu Obchodní banky a 

jejich služby. Časová náročnost je cca 20 min. Prezentace je založena na principu známé televizní 

hry AZ kvíz, pokud chceme zopakovat všechny otázky, tak se třída rozdělí na tři až čtyři skupiny a 
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za každou správně zodpovězenou otázku dostane skupina bod. Každá skupina si zvolí žáka, který 

vybere otázku a zároveň na ni odpoví. Ostatní žáci mu mohou radit při výběru otázky i při 

odpovědi. Vyhrává skupina s nejvyšším počtem bodů. Hru řídí vyučující případně za asistence 

některého žáka, který může zapisovat na tabuli získané body. 

 

 

VY_32_INOVACE_05_13_EKN _Ds _10 

 
Druh:  pracovní list   

Ročník: 3. ročník studijního oboru Cestovní ruch, 4. ročník studijního oboru Gastronomie 

 

Anotace:  

Pracovní list je možné použít během vyučovací hodiny, nejlépe na začátku k ověření znalostí 

z minulé hodiny nebo k motivaci výuky nových pojmů, případně na konci ke shrnutí nového 

učiva. Slouží k ověření znalostí a prohloubení pojmů o stavebním spoření. Správné řešitele je 

možné ohodnotit malou známkou za práci v hodině. 
 

 

VY_32_INOVACE_05_13_EKN _Ds _11 

 
Druh:  pracovní list   

Ročník: 3. ročník studijního oboru Cestovní ruch, 4. ročník studijního oboru Gastronomie 

Anotace:  

Pracovní list je možné použít od začátku vyučovací hodiny, případně jako domácí přípravu. Je 

určen k ověření a prohloubení znalostí o EU, státech eurozóny, navazuje na znalosti z jiných 

předmětů. Žáci mohou jako pomůcku použít zeměpisný atlas a internet pro vyhledávání měn a 

kurzů. 

 

 

VY_32_INOVACE_05_13_EKN _Ds _12 

 
Druh:  pracovní list  

Ročník: 3. ročník studijního oboru Cestovní ruch, 4. ročník studijního oboru Gastronomie 

Anotace 

Pracovní list slouží k získání a ověření znalostí směnárenských propočtů. Pro práci je možné 

použít zadané měnové kurzy nebo práci propojit s vyhledáváním aktuálních měnových kurzů, 

případně vyhledat kurzy jiných měn a příklady pozměnit. Správné řešitele je možné ohodnotit 

malou známkou za práci v hodině. 

 

 

 



 

 5 

VY_32_INOVACE_05_13_EKN _Ds _13 

 
Druh:  pracovní list   

Ročník: 3. ročník studijního oboru Cestovní ruch, 4. ročník studijního oboru Gastronomie 

Anotace:  

Pracovní list je možné použít během vyučovací hodiny, nejlépe na začátku k ověření znalostí 

z minulé hodiny nebo k motivaci výuky nových pojmů, případně na konci ke shrnutí nového 

učiva. Slouží k ověření znalostí a prohloubení pojmů z oblasti burz a cenných papírů. Správné 

řešitele je možné ohodnotit malou známkou za práci v hodině. 

 

 

VY_32_INOVACE_05_13_EKN _Ds _14 

 
Druh:  pracovní list   

Ročník: 3. ročník studijního oboru Cestovní ruch, 4. ročník studijního oboru Gastronomie 

Anotace:  

Pracovní list je možné použít během vyučovací hodiny, nejlépe na začátku k ověření znalostí 

z minulé hodiny nebo k motivaci výuky nových pojmů, případně na konci ke shrnutí nového 

učiva. Slouží k ověření znalostí a prohloubení pojmů z oblasti burz a cenných papírů. Správné 

řešitele je možné ohodnotit malou známkou za práci v hodině. 

 

 

VY_32_INOVACE_05_13_EKN _Ds _15 

 
Druh:  pracovní list  

Ročník: 3. ročník studijního oboru Cestovní ruch, 4. ročník studijního oboru Gastronomie 

Anotace: 

Pracovní list je možné použít během vyučovací hodiny, nejlépe na začátku k ověření znalostí 

z minulé hodiny nebo k motivaci výuky nových pojmů, případně na konci ke shrnutí nového 

učiva. Slouží k ověření znalostí a prohloubení pojmů z oblasti burz a cenných papírů. Správné 

řešitele je možné ohodnotit malou známkou za práci v hodině. 

 

 

VY_32_INOVACE_05_13_EKN _Ds _16 

 
Druh:  pracovní list   

Ročník: 3. ročník studijního oboru Cestovní ruch, 4. ročník studijního oboru Gastronomie 

Anotace:  

Pracovní list je možné použít nejlépe na začátku hodiny k ověření znalostí. Je zaměřen na 

procvičování znalostí žáků v oblasti burz a cenných papírů. Formou známé hry Pexeso žáci 



 

 6 

vytvářejí dvojice, které spolu souvisejí. Nejlepší hráče je možné ohodnotit malou známkou za 

práci v hodině.  

 

 

VY_32_INOVACE_05_13_EKN _Ds _17 

 
Druh:  prezentace   

Ročník: 3. ročník studijního oboru Cestovní ruch, 4. ročník studijního oboru Gastronomie 

Anotace:  

Prezentace je určena do úvodní části hodiny k opakování konkrétního tématu Burzy a cenné 

papíry. Časová náročnost je cca 20 min. Prezentace je založena na principu známé televizní hry 

Riskuj. Třída se rozdělí na tří až čtyři skupiny. Každá skupina si zvolí žáka, který bude vybírat 

otázku z určité oblasti a za určitý počet bodů a zároveň na vybranou otázku odpoví. Ostatní žáci 

mu mohou radit při výběru otázky i při odpovědi. Vyhrává skupina s nejvyšším počtem bodů. Hru 

řídí vyučující případně za asistence některého žáka, který může zapisovat na tabuli získané body. 

 

 

VY_32_INOVACE_05_13_EKN _Ds _18 

 
Druh:  pracovní list  

Ročník: 3. ročník studijního oboru Cestovní ruch, 4. ročník studijního oboru Gastronomie 

Anotace:  

Pracovní list je možné použít během vyučovací hodiny, nejlépe na začátku k ověření znalostí 

z minulé hodiny nebo k motivaci výuky nových pojmů, případně na konci ke shrnutí nového 

učiva. Slouží k ověření znalostí a prohloubení pojmů z oblasti pojišťovnictví. Správné řešitele je 

možné ohodnotit malou známkou za práci v hodině. 

 

 

VY_32_INOVACE_05_13_EKN _Ds _19 

 
Druh:  pracovní list   

Ročník: 3. ročník studijního oboru Cestovní ruch, 4. ročník studijního oboru Gastronomie 

Anotace:  

Pracovní list je možné použít během vyučovací hodiny, nejlépe na začátku k ověření znalostí 

z minulé hodiny nebo k motivaci výuky nových pojmů, případně na konci ke shrnutí nového 

učiva. Slouží k ověření znalostí a prohloubení pojmů z oblasti pojišťovnictví. Správné řešitele je 

možné ohodnotit malou známkou za práci v hodině. 
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VY_32_INOVACE_05_13_EKN _Ds _20 
 

Druh:  prezentace   

Ročník: 3. ročník studijního oboru Cestovní ruch, 4. ročník studijního oboru Gastronomie 

Anotace:  

Prezentace je určena do úvodní části hodiny k opakování konkrétního tématu Pojišťovnictví. 

Časová náročnost je cca 20 min. Prezentace je založena na principu známé televizní hry AZ kvíz, 

pokud chceme zopakovat všechny otázky, tak se třída rozdělí na tři až čtyři skupiny a za každou 

správně zodpovězenou otázku dostane skupina bod. Každá skupina si zvolí žáka, který vybere 

otázku a zároveň na ni odpoví. Ostatní žáci mu mohou radit při výběru otázky i při odpovědi. 

Vyhrává skupina s nejvyšším počtem bodů. Hru řídí vyučující případně za asistence některého 

žáka, který může zapisovat na tabuli získané body. 

 


