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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

Povolání: bankovní pracovník 

Zařazení: ekonomika a podnikání 

Popis: 

Hlavní náplní bankovních pracovníků je jednání s klienty, informování o nabídkách bankovních služeb, 

poradenství pro klienty – výběr jednotlivých 

produktů, sepsání smluv, vedení příslušné 

dokumentace, vyřizování klientských operací 

na příslušných účtech. 

Úkol č. 1:  

Vyjmenuj tři banky, které působí v České 

republice. 

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

 

Úkol č. 2:  

Prohlédni si web Komerční banky www.kb.cz/cs.  

Zjisti, které služby a produkty poskytuje. Doplň do tabulky.  

Služby, produkty 

  

  

  

  

 

Úkol č. 3:  

Zjisti, které z bank mají své pobočky ve Slavkově u Brna. (Případně do vzdálenosti 20 km od tvého 

bydliště.) 
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Úkol č. 4:  

Pokus se objasnit následující pojmy z oblasti bankovnictví: 

 

• Kreditní karta 

• Bezúročná půjčka 

• Bankomat 

• Australská hypotéka 

• Devizový účet 

• IBAN 

 

Úkol č. 5:  

Po studiu na střední škole ekonomického charakteru je uplatnění také na jiných pozicích.  

Vytvoř dvojice: pozice s činností, kterou může vykonávat. 

1 Finanční poradce A administrativní podpora (např. vyřizování pošty) 

2 Pojišťovací pracovník B zpracování pojištění domácnosti 

3 Sekretářka, asistentka C poskytování rad v oblasti hospodaření s financemi 

4 Obchodní zástupce D výpočet mezd zaměstnanců 

5 Fakturant E zajištění prodeje výrobků a služeb 

6 Finanční referent F 
    zajišťování finanční politiky organizace (styk s bankou, 
řešení dotací, aj.) 

7 Mzdová účetní G zpravování faktur, podkladů pro účetnictví 
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Úkol č. 6: 

Zajímá tě obor?  

Podívej se na jeden z webů: 

• Gymnázium a obchodní akademie Bučovice - goabuc.edupage.org 

• Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno, 

příspěvková organizace – www.oabrno.cz 

Najdi další školy v Jihomoravském kraji, které umožní toto vzdělávání.  

 

 

Úkol č. 7: 

Ekonomické vzdělání můžeš získat také na ekonomickém lyceu. Ekonomické lyceum je obor 

vzdělání, který důkladně připravuje budoucí absolventy k dalšímu studiu na vysoké či vyšší 

odborné škole.  

Vyber z následující nabídky ty znalosti, které absolvent lycea získává při studiu. 

• Znalosti cizích jazyků  

• Řešení praktických matematických úloh 

• Základy řešení technických činností 

• Práce s informačními technologiemi 

• Příprava grafických podkladů pro projekty 

• Informace ze společenských věd 

• Znalosti z odborných ekonomických předmětů 


