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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu práca s odbornou literatúrou k téme finančnej a matematickej 

gramotnosti. Súčasťou stretnutia bola aj diskusia o pláne činnosti pedagogického klubu.  

Kľúčové slová: finančná gramotnosť, matematická gramotnosť, odborná literatúra. 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Hlavné body: 

1. Úvod a prehľad plánovaných činností, 

2. Diskusia k inovatívnym zdrojom, 

3. Výmena názorov, 

4. Záver. 

 

Témy: odborná literatúra, rozvoj matematickej a finančnej gramotnosti, kreatívne myslenie. 

Program stretnutia: 

 

1. Úvodná prezentácia s vybranými zdrojmi na tému matematickej a finančnej gramotnosti. 

2. Diskusia. 



3. Výmena názorov a skúseností. 

4. Zhrnutie a záver stretnutia. 

 

13. Závery a odporúčania: 

Vytvorili sme prehľad zdrojov, z ktorých je možné čerpať ďalšie informácie, na základe výmeny 

skúseností. 

Algoritmy v každodennej matematike[online].  

 Blomhoj, M. Vzdelávacie výskumy zamerané na matematické modelovanie [online]. 

 Carlson, M.,Larsen,S. 2003.Integrating a Models and Modeling Perspective With Existing 

Research and Practice.ISBN:978-8058-3822-0 

 Dantzig,G.B. 1996. Lineárne programovanie a jeho rozvoj, SNTL, Bratislava ISBN:  80-210-1996-

2. 

Demkanin,P. a kol. 2006. Počítačom podporované prírodovedné laboratórium, 1.vydanie. FMFI 

UK Bratislava. 2006 ISBN: 80-89186-10-6 

Digitálna encyklopédia[online].  

Hodnotiacia tabuľka kľúčových kompetencií[online]. 2011. Dostupné na: 
<http://www.nuov.cz/kk-a-tvorba-svp?highlightWords=klicove+kompetence> 
8. Hvorecký, J. (1992). Tabuľkové kalkulátory a stredoškolská matematika. ročník 2, 3/1992, 

ISSN 1210-1761. Lucie Slejäkov�, Eva Zelendov a�kolektív autorov.: Priklady dobré praxe. 

1.vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2008, s.93. ISBN 978-80-87000-21-2 

  Lukáč, S. a kol. 2010. Využitie IKT v predmete matematika pre stredné školy. 1.vydanie. Elfa 

s.r.o. Košice. 2010 ISBN: 978-80-149-0 

 National council of Teachers of Mathematics[online]. 2013. Dostupné na: 

<http://www.nctm.org/> 

 Národná správa PISA 2009 [online].2012. Dostupné na: 

http://www.nucem.sk/documents//27/medzinarodne_merania/pisa/publikacie_a_diseminacia

/1_narodne_spravy/N%C3%A1rodn%C3%A1_spr%C3%A1va_PISA_2009.pdf 

Timková, D. Analytická geometria verzus lineárna optimalizácia [online].  

V rámci projektu VÚB banky a MŠVV a Š SR zameranej na: Zvyšovanie finančnej gramotnosti 

mladých- https://www.tritikum.sk/finforlife [online]. 

Odporúčame  pokračovať v identifikácii zdrojov, ktoré môžu byť nástrojom na ďalšiu diskusiu 

a výmenu skúseností. 

 

 

http://www.nuov.cz/kk-a-tvorba-svp?highlightWords=klicove+kompetence
http://www.nctm.org/
https://www.tritikum.sk/finforlife


14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Zuzana Volfová 
15. Dátum 22.9.2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Eva Sleziaková 
18. Dátum 22.9.2020 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  



18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


