
Národní hospodářství 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 64-41-L/51 Podnikání   

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání  

Vzdělávací obor (název ŠVP) Ekonomika a právo 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika podniku 

Tematický okruh (ŠVP) Národní hospodářství, Bankovnictví a bankovní soustava ČR 

Název DUM (téma) Národní hospodářství 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_11_03_01 

Ročník studia/třída 2. ročník, třída PO 2. 

Vytvořeno 12/2012 

Autor materiálu Ing. Hana Pavlicová 

Anotace Tento materiál je určen pro doplnění výuky v rámci předmětu Ekonomika podniku pro druhý ročník oboru 

Podnikání. Cílem je seznámit žáky se základní problematikou národního hospodářství. Žáci získají základní 

orientaci ve struktuře národního hospodářství.  Materiál dále rozvijí znalosti a dovednosti žáků v rámci 

národního hospodářství, je doplněn o úkoly a otázky, které pomáhají žákům orientovat se v dané 

problematice.  



Hospodářská politika 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 64-41-L/51 Podnikání   

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání  

Vzdělávací obor (název ŠVP) Ekonomika a právo 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika podniku 

Tematický okruh (ŠVP) Národní hospodářství, Bankovnictví a bankovní soustava ČR 

Název DUM (téma) Hospodářská politika 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_11_03_02 

Ročník studia/třída 2. ročník, třída PO 2. 

Vytvořeno 12/2012 

Autor materiálu Ing. Hana Pavlicová 

Anotace Tento materiál je určen pro doplnění výuky v rámci předmětu Ekonomika podniku pro druhý ročník oboru 

Podnikání. Cílem je popsat žákům hospodářskou politiku státu. Žáci získají základní  přehled o nástrojích a 

cílech hospodářské politiky. Prezentace dále rozvijí poznatky žáků v rámci tohoto tématu, který je doplněn o 

úkoly a otázky, pro kontrolu pochopení a prohloubení učiva.  



Nástroje hospodářské politiky - Právní systém a legislativa 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 64-41-L/51 Podnikání   

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání  

Vzdělávací obor (název ŠVP) Ekonomika a právo 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika podniku 

Tematický okruh (ŠVP) Národní hospodářství, Bankovnictví a bankovní soustava ČR 

Název DUM (téma) Nástroje hospodářské politiky - Právní systém a legislativa 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_11_03_03 

Ročník studia/třída 2. ročník, třída PO 2. 

Vytvořeno 12/2012 

Autor materiálu Ing. Hana Pavlicová 

Anotace Tento materiál je určen pro doplnění výuky v rámci předmětu Ekonomika podniku pro druhý ročník oboru 

Podnikání. Cílem je popsat žákům první z nástrojů hospodářské politiky. Žáci získají podrobný výklad právního 

systému a legislativy v ČR. Prezentace dále rozvijí poznatky žáků v rámci tématu, který je doprovázen úkoly a 

otázkami, dále prohlubující osvojení učiva.  



Nástroje hospodářské politiky – Monetární systém 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 64-41-L/51 Podnikání   

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání  

Vzdělávací obor (název ŠVP) Ekonomika a právo 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika podniku 

Tematický okruh (ŠVP) Národní hospodářství, Bankovnictví a bankovní soustava ČR 

Název DUM (téma) Nástroje hospodářské politiky – Monetární systém 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_11_03_04 

Ročník studia/třída 2. ročník, třída PO 2. 

Vytvořeno 12/2012 

Autor materiálu Ing. Hana Pavlicová 

Anotace Tento materiál je určen pro výuku v rámci předmětu Ekonomika a právo pro druhý ročník oboru Podnikání. 

Cílem je popsat žákům druhý z nástrojů hospodářské politiky. Žáci získají podrobný výklad o monetárním 

systému v ČR. Prezentace stimuluje poznatky žáků v rámci tématu, který je obohacen o úkoly a otázky, jako  

samostatná práce pro žáky, k hlubšímu pochopení praktických souvislostí. 



Nástroje hospodářské politiky – Státní rozpočet a fiskální politika 

Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 64-41-L/51 Podnikání   

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání  

Vzdělávací obor (název ŠVP) Ekonomika a právo 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika podniku 

Tematický okruh (ŠVP) Národní hospodářství, Bankovnictví a bankovní soustava ČR 

Název DUM (téma) Nástroje hospodářské politiky – Státní rozpočet a fiskální politika 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_11_03_05 

Ročník studia/třída 2. ročník, třída PO 2. 

Vytvořeno 12/2012 

Autor materiálu Ing. Hana Pavlicová 

Anotace Tato prezentace slouží k výuce v rámci předmětu Ekonomika a právo pro druhý ročník oboru Podnikání. Cílem 

je popsat žákům třetí z nástrojů hospodářské politiky. Žákům je vysvětleno fungování státního  rozpočtu a 

fiskální politiky. Prezentace rozvijí poznatky žáků v rámci tématu, který je doplněn o úkoly a otázky, pro lepší 

pochopení tématu žáky. 



Nástroje hospodářské politiky –  Důchodová, cenová a zahraničně-
obchodní politika 

Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 64-41-L/51 Podnikání   

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání  

Vzdělávací obor (název ŠVP) Ekonomika a právo 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika podniku 

Tematický okruh (ŠVP) Národní hospodářství, Bankovnictví a bankovní soustava ČR 

Název DUM (téma) Nástroje hospodářské politiky –  Důchodová, cenová a zahraničně-obchodní politika 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_11_03_06 

Ročník studia/třída 2. ročník, třída PO 2. 

Vytvořeno 12/2012 

Autor materiálu Ing. Hana Pavlicová 

Anotace Tato prezentace slouží k výuce v rámci předmětu Ekonomika podniku pro druhý ročník oboru Podnikání. Cílem 

je popsat žákům čtvrtý a pátý nástroj hospodářské politiky. Žáci jsou podrobně seznámeni s důchodovou, 

cenovou a zahraničně-obchodní politikou. Prezentace stimuluje poznatky žáků v rámci tématu, který je 

doplněn o úkoly a otázky, pro lepší pochopení . 



Cíle hospodářské poliky - HDP, inflace a cenová stabilita



Cíle hospodářské politiky – nezaměstnanost a bilance zahraničního 
obchodu 

Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 64-41-L/51 Podnikání   

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání  

Vzdělávací obor (název ŠVP) Ekonomika a právo 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika podniku 

Tematický okruh (ŠVP) Národní hospodářství, Bankovnictví a bankovní soustava ČR 

Název DUM (téma) Cíle hospodářské politiky – nezaměstnanost a bilance zahraničního obchodu 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_11_03_08 

Ročník studia/třída 2. ročník, třída PO 2. 

Vytvořeno 12/2012 

Autor materiálu Ing. Hana Pavlicová 

Anotace Tento materiál je určen pro rozvoj výuky v rámci předmětu Ekonomika a právo pro druhý ročník oboru 

Podnikání. Smyslem je seznámit žáky se třetím a čtvrtým cílem hospodářské politiky v rámci 

makroekonomických pojmů. Prezentace rozvijí poznatky žáků v rámci celého tématu. Materiál doplňují úkoly 

a otázky, pro kontrolu pochopení a prohloubení učiva.  



Bankovnictví 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 64-41-L/51 Podnikání   

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání  

Vzdělávací obor (název ŠVP) Podnikání 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika a právo 

Tematický okruh (ŠVP) Národní hospodářství, Bankovnictví a bankovní soustava ČR 

Název DUM (téma) Bankovnictví 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_11_03_09 

Ročník studia/třída 2. ročník, třída PO 2. 

Vytvořeno 12/2012 

Autor materiálu Ing. Hana Pavlicová 

Anotace Tento materiál je určen pro doplnění výuky v rámci předmětu Ekonomika podniku pro druhý ročník oboru 

Podnikání. Cílem je seznámit studenty se základními pojmy v bankovnictví. Žáci získají základní orientaci v 

oblasti bankovnictví a bankovní soustavy ČR. Materiál dále rozvijí znalosti a dovednosti žáků v rámci bankovní 

problematiky, je doplněn o úkoly a otázky, které pomáhají žákům osvojit si základní pojmy.  



Česká národní banka a její nástroje 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 64-41-L/51 Podnikání   

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání  

Vzdělávací obor (název ŠVP) Podnikání 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika a právo 

Tematický okruh (ŠVP) Národní hospodářství, Bankovnictví a bankovní soustava ČR 

Název DUM (téma) Česká národní banka a její nástroje 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_11_03_10 

Ročník studia/třída 2. ročník, třída PO 2. 

Vytvořeno 12/2012 

Autor materiálu Ing. Hana Pavlicová 

Anotace Tento materiál je určen pro výuku v rámci předmětu Ekonomika a právo pro druhý ročník oboru Podnikání. 

Cílem je seznámit studenty s institucí ČNB. Žáci získají základní přehled o fungování instituce centrální banky. 

Materiál poskytuje informace a rozvíjí znalosti žáků v rámci této problematiky. Prezentace je doplněna o úkoly 

a otázky, které pomáhají žákům rozvíjet  jejich dovednosti .  



Bankovní soustava  - Obchodní banky 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 64-41-L/51 Podnikání   

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání  

Vzdělávací obor (název ŠVP) Ekonomika a právo 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika podniku 

Tematický okruh (ŠVP) Národní hospodářství, Bankovnictví a bankovní soustava ČR 

Název DUM (téma) Bankovní soustava  - Obchodní banky 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_11_03_11 

Ročník studia/třída 2. ročník, třída PO 2. 

Vytvořeno 12/2012 

Autor materiálu Ing. Hana Pavlicová 

Anotace Tento materiál je určen pro výuku v rámci předmětu Ekonomika podniku pro druhý ročník oboru Podnikání. 

Cílem je seznámit studenty s bankovní soustavou se zaměřením na obchodní banky. Žáci získají základní 

přehled o fungování obchodních bank a bankovního systému. Materiál poskytuje informace a rozvíjí znalosti 

žáků v rámci této problematiky. Prezentace je doplněna o úkoly a otázky, které pomáhají žákům rozvíjet  jejich 

dovednosti .  



Bankovní operace 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 64-41-L/51 Podnikání   

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání  

Vzdělávací obor (název ŠVP) Ekonomika a právo 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika podniku 

Tematický okruh (ŠVP) Národní hospodářství, Bankovnictví a bankovní soustava ČR 

Název DUM (téma) Bankovní operace 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_11_03_12 

Ročník studia/třída 2. ročník, třída PO 2. 

Vytvořeno 12/2012 

Autor materiálu Ing. Hana Pavlicová 

Anotace Tento materiál je určen pro výuku v rámci předmětu Ekonomika podniku pro druhý ročník oboru Podnikání. 

Cílem je seznámit studenty s bankovními operacemi. Žáci získají základní přehled a osvojí si pojmy v oblasti 

bankovních operací. Materiál poskytuje informace a rozvíjí znalosti žáků v rámci této problematiky. 

Prezentace je doplněna o úkoly a otázky, které pomáhají žákům rozvíjet  jejich dovednosti .  



Aktivní bankovní operace – typy úvěrů 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 64-41-L/51 Podnikání   

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání  

Vzdělávací obor (název ŠVP) Ekonomika a právo 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika podniku 

Tematický okruh (ŠVP) Národní hospodářství, Bankovnictví a bankovní soustava ČR 

Název DUM (téma) Aktivní bankovní operace – typy úvěrů 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_11_03_13 

Ročník studia/třída 2. ročník, třída PO 2. 

Vytvořeno 12/2012 

Autor materiálu Ing. Hana Pavlicová 

Anotace Tento materiál je určen pro výuku v rámci předmětu Ekonomika podniku pro druhý ročník oboru Podnikání. 

Cílem je popsat studentům využití různých typů úvěrů a úvěrových produktů, které spadají do aktivních 

operací komerčních bank. Žáci získají přehled a orientaci v dané problematice. Prezentace je doplněna o úkoly 

a otázky, které  vedou žáky k samostatné práci a rozvoji kritického myšlení.  



Výpočet splátky úvěru 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 64-41-L/51 Podnikání   

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání  

Vzdělávací obor (název ŠVP) Ekonomika a právo 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika podniku 

Tematický okruh (ŠVP) Národní hospodářství, Bankovnictví a bankovní soustava ČR 

Název DUM (téma) Výpočet splátky úvěru 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_11_03_14 

Ročník studia/třída 2. ročník, třída PO 2. 

Vytvořeno 12/2012 

Autor materiálu Ing. Hana Pavlicová 

Anotace Tento materiál je určen pro výuku v rámci předmětu Ekonomika a právo pro druhý ročník oboru Podnikání. 

Cílem je naučit studenty prakticky vypočítat splátky úvěrů a úvěrových produktů, se kterými mohou přijít do 

styku. Žáci získají praktické znalosti a orientaci v dané problematice. Prezentace je doplněna o úkoly a otázky, 

které  vedou žáky k samostatné práci a rozvoji kritického myšlení.  



Pasivní bankovní operace  
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 64-41-L/51 Podnikání   

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání  

Vzdělávací obor (název ŠVP) Ekonomika a právo 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika podniku 

Tematický okruh (ŠVP) Národní hospodářství, Bankovnictví a bankovní soustava ČR 

Název DUM (téma) Pasivní bankovní operace  

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_11_03_15 

Ročník studia/třída 2. ročník, třída PO 2. 

Vytvořeno 12/2012 

Autor materiálu Ing. Hana Pavlicová 

Anotace Tento materiál je určen pro výuku v rámci předmětu Ekonomika a právo pro druhý ročník oboru Podnikání. 

Cílem je popsat studentům různé typy vkladů v podnikatelské i privátní sféře, které patří k pasivním operacím 

komerčních bank. Žáci po prostudování tématu,  získají přehled a orientaci v dané problematice. Prezentace je 

doplněna o úkoly a otázky. 



Založení běžného účtu podnikatele 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 64-41-L/51 Podnikání   

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání  

Vzdělávací obor (název ŠVP) Ekonomika a právo 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika podniku 

Tematický okruh (ŠVP) Národní hospodářství, Bankovnictví a bankovní soustava ČR 

Název DUM (téma) Založení běžného účtu podnikatele 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_11_03_16 

Ročník studia/třída 2. ročník, třída PO 2. 

Vytvořeno 12/2012 

Autor materiálu Ing. Hana Pavlicová 

Anotace Tento materiál je určen pro výuku v rámci předmětu Ekonomika a právo pro druhý ročník oboru Podnikání. 

Cílem je popsat studentům, jak prakticky funguje běžný podnikatelský účet. Žáci po prostudování tématu,  

získají přehled a orientaci v dané problematice. Prezentace je doplněna o úkoly a otázky. 



Bankovní služby  
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 64-41-L/51 Podnikání   

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání  

Vzdělávací obor (název ŠVP) Ekonomika a právo 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika podniku 

Tematický okruh (ŠVP) Národní hospodářství, Bankovnictví a bankovní soustava ČR 

Název DUM (téma) Bankovní služby   

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_11_03_17 

Ročník studia/třída 2. ročník, třída PO 2. 

Vytvořeno 12/2012 

Autor materiálu Ing. Hana Pavlicová 

Anotace Tento materiál je určen pro výuku v rámci předmětu Ekonomika právo pro druhý ročník oboru Podnikání. 

Cílem je popsat studentům hlavní bankovní služby využívané fyzickými i právnickými osobami. Žáci po 

prostudování tématu, získají základní přehled a orientaci v dané problematice. Prezentace je doplněna o úkoly 

a otázky pro další studium. 



Homebanking, směnárenská činnost, šeky, bezpečnostní schránky 

Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 64-41-L/51 Podnikání   

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání  

Vzdělávací obor (název ŠVP) Ekonomika a právo 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika podniku 

Tematický okruh (ŠVP) Národní hospodářství, Bankovnictví a bankovní soustava ČR 

Název DUM (téma) Homebanking, směnárenská činnost, šeky, bezpečnostní schránky 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_11_03_18 

Ročník studia/třída 2. ročník, třída PO 2. 

Vytvořeno 12/2012 

Autor materiálu Ing. Hana Pavlicová 

Anotace Tento materiál je určen pro výuku v rámci předmětu Ekonomika a právo pro druhý ročník oboru Podnikání. 

Cílem je popsat studentům ostatní bankovní služby využívané fyzickými i právnickými osobami. Žáci po 

prostudování tématu, získají přehled a orientaci  v homebankingu, směnárenských operacích, šecích a 

využívání bezpečnostních schránek. Prezentace je doplněna o úkoly a otázky pro další studium. 



Devizové operace, obchody s cennými papíry 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 64-41-L/51 Podnikání   

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání  

Vzdělávací obor (název ŠVP) Ekonomika a právo 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika podniku 

Tematický okruh (ŠVP) Národní hospodářství, Bankovnictví a bankovní soustava ČR 

Název DUM (téma) Devizové operace, obchody s cennými papíry 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_11_03_19 

Ročník studia/třída 2. ročník, třída PO 2. 

Vytvořeno 12/2012 

Autor materiálu Ing. Hana Pavlicová 

Anotace Tento materiál je určen pro výuku v rámci předmětu Ekonomika a právo pro druhý ročník oboru Podnikání. 

Cílem je popsat studentům devizové operace a obchody s cennými papíry, se kterými by mohli přijít do styku v 

souvislosti s budoucím výkonem svého povolání. Žáci po prostudování tématu, získají přehled a orientaci v 

dané problematice. Prezentace je doplněna o úkoly a otázky pro další studium. 



Pracovní listy 
Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 64-41-L/51 Podnikání   

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání  

Vzdělávací obor (název ŠVP) Ekonomika a právo 

Předmět/modul (ŠVP) Ekonomika podniku 

Tematický okruh (ŠVP) Národní hospodářství, Bankovnictví a bankovní soustava ČR 

Název DUM (téma) Pracovní listy 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_11_03_20 

Ročník studia/třída 2. ročník, třída PO 2. 

Vytvořeno 12/2012 

Autor materiálu Ing. Hana Pavlicová 

Anotace Pracovní list je určen pro souhrnné opakování  v rámci předmětu Ekonomika a právo pro druhý ročník oboru 
Podnikání. Cílem je prakticky ověřit znalosti žáků v pojmech bankovnictví a bankovní soustava ČR. Žáci, získají 
přehled a orientaci v dané problematice a budou si moci vyzkoušet své dovednosti a znalosti. Prezentace je 
vedena formou testu a přináší zpětnou vazbu ověření znalostí a zopakování prezentovaného učiva. 
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