Vyučující: Mgr. Jana Mecnerová
ZEMĚPIS
Jméno a příjmení žáka: ________________________________ Třída: ___________

9. ročník
03. – 07. 05. 2021

Dobrý den, žáci, prosím Vás přečtěte si text v učebnici na str. 74 dále si přečtěte tento zápis, který jsem
pro Vás zpracovala ve stručnější formě. Nezapomeňte si do sešitu zpracovat alespoň krátký zápis
z dnešní hodiny, začínáme vždy nadpisem nového učiva – viz. níže a stručnými informacemi
z daného učiva. Přeji Vám hodně štěstí. 

SLUŽBY
Služby neboli obslužná sféra, tvoří rychle se rozvíjející III. hospodářský sektor.
sektor Počet osob
zde zaměstnaných a podíl služeb na tvorbě HDP je jedním z ukazatelů vyspělosti daného
státu (USA 76% obyvatel je zaměstnaných ve III. sektoru, Somálsko 69% v I. sektoru).
Služby rozdělujeme na výrobní a nevýrobní
nevýrobní.
Výrobní služby zajišťují obsluhu I. a II. hospodářského sekt
sektoru. Patří sem například úklid
pracovních provozů, opravy a údržba strojů a zařízení.
Nevýrobní služby zabezpečují potřeby obyvatelstva. Nevýrobními službami jsou např.
obchody, restaurace, kultura,, zdravotnictví, školství
školství.
Čím je sídlo větší, tím větší nabídka služeb se v něm nachází. Tyto služby slouží i
obyvatelstvu žijícímu v zázemí města (v okolních obcích).
V posledních letech je v České republice znatelný nárůst nákupních center patřících do
zahraničních obchodních řetězců. Oblíbená jsou velká obchodní centra,, která kromě zboží
nabízejí i kulturní a společenské vyžití (např. multikina, výstavy, koncerty, wellness
we
centra
apod.).
Nevýrobní služby zahrnují komunální služby, bezpečnost obyvatelstva, ubytovací a stravovací
služby, soudnictví, pojišťovnictví,, správu obcí, bankovnictví, školství, kultura, zdravotnictví,
sport, vysoké školství a cestovní ruch.
Do sféry služeb patří také věda a výzkum
výzkum. Někdy se vyčleňují jako samostatný IV. sektor.
hospodářské sektory = rozdělují ekonomické subjekty do několika menších částí dle jejich činnosti
I. hospodářský sektor – získávání surovin
II. hospodářský sektor – zpracování získaných surovin
III. hospodářský sektor – služby
IV. hospodářský sektor – věda a výzkum

tržiště (Indonésie)

obchodní centrum Praha Letňany

Všechny zápisy si ukládej! Budeš je potřebovat při opakování.
opakování
Pokud nemáš úkol, pracovní list NEODEVZDÁVEJ!!!!
www.zsdruzby.cz

mecnerova@zsdruzby.cz

