
 

 

PENÍZE NA KONTĚ V BEZPEČÍ 
 

Ovládáte peníze na svém kontě přes internet? 

Vaše peníze budou v bezpečí, pokud dodržíte tato pravidla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční gramotnost, ochrana spotřebitele 

                   KA1 – FG-01 

 

TAHÁK  

Nikomu neříkejte přístupové 
údaje ke svému účtu – jméno, 
heslo. 

Přístupové údaje si 
zapamatujte. Rozhodně je 
nepište někde, kde by je 
mohl někdo objevit. 

 Přístupové údaje si 
neschovávejte ani v nějakém 
souboru v počítači nebo na jiném 
nosiči. Existují piráti, kteří by to 
uměli objevit a zneužít. 

Přístupové údaje nikomu 
nesdělujte v SMS ani v mailu. 
Pozor, může vám přijít email 
jakoby z vaší banky, abyste 
poslali údaje. Je to trik, takže 
na to nikdy nereagujte. 

Nepřihlašujte se na svůj účet 
před jiným člověkem. Když už 
se přihlašujete na veřejném 
místě, rozhlédněte se kolem, 
zda vás někdo nesleduje a 
nevidí zadávaný PIN. 



 

 

 

 

Projekt „Šance pro Šluknovský výběžek“  

reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030 

 

Realizátor projektu:   

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace 

Bratislavská 2166, 407 47  Varnsdorf 

Tel.: +420 412 354 775 

E-mail: info@dalsi-vzdelavani.cz 

 

Partner projektu: 

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace 
T. G. Masaryka 580, 407 77  Šluknov 
Tel.: +420 412 314 027 
E-mail: info@lesnicka-skola.cz 
 

Cílem projektu je zvýšit kvalitu odborných a obecných kompetencí obyvatel ČR a zejména 
Šluknovského výběžku, zvýšit vzdělanost cílové skupiny, zlepšit motivaci k dalšímu vzdělávání v 
oblastech odpovědného přístupu k financím, prevenci dluhové pasti a sestavování správného rozpočtu, 
podpora zdravého vztahu k médiím, rozpoznávání manipulativních technik, prevence kriminality, 
extremismu, respekt k lidským právům a principy soužití menšiny s většinou. 

 

Jednotlivé klíčové aktivity a moduly 

 

KA1 - Odpovědný přístup k financím, prevence dluhové pasti, správné sestavování rozpočtu 
FG – 01 Finanční gramotnost, ochrana spotřebitele                        
FG – 02 Prevence dluhové pasti                                                 

FG – 03 Sestavování a dodržování rozpočtu                               

 

KA2 - Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání manipulativních technik 
VM - Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání manipulativních technik   

 

KA3 - Multikulturalismus, prevence extremismu, respekt k lidským právům a sociálním odlišnostem 
MK – 01  Multikulturalismus                                                              

MK – 02  Principy soužití menšiny s většinovou společností       
 
KA4 - Prevence kriminality 

PK - Prevence kriminality          


