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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a výmena odborných pedagogických skúseností 

a metód v identifikácii problémov s nedostatočnou úrovňou finančnej a matematickej gramotnosti. 

Účastníci diskutovali a zdieľali skúsenosti na predmetnú tému a následne hľadali spoločné riešenia na 

rozvoj týchto kľúčových kompetencií.  

Kľúčové slová: finančná gramotnosť, matematická gramotnosť, identifikácia problémov. 

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

Hlavné body: 

1. Prezentácia najnovších prístupov identifikácie nedostatočnej matematickej gramotnosti. 

2. Diskusia  

3. Zdieľanie  skúseností a vytváranie stratégie na riešenie nedostatkov. 

4. Zhrnutie a záver. 

Témy: finančná gramotnosť, tvorba metodológie, rozvoj matematickej gramotnosti. 

Program stretnutia: 

 

1. Úvod a prehľad diagnostických nástrojov na identifikáciu problémov s matematickou 



a finančnou gramotnosťou.  

2. Diskusia, zdieľanie OPS. 

3. Práca v skupinách, tvorba Best Practice. 

4. Záver stretnutia a pedagogické odporúčanie.  

13. Závery a odporúčania: 

 

Nedostatočná úroveň matematickej gramotnosti môže byť identifikovaná ako neschopnosť 

porozumenia rôznym typom matematického textu (symbolický, slovný, obrázok, graf, tabuľka) 

a v neschopnosti použiť rôzne matematické jazyky. Jazyk hrá dôležitú úlohu v každej oblasti 

ľudského života. Táto schopnosť sa projektuje pozitívne (pri tvorivých aktoch niekedy žiak vytvorí 

vlastný jazyk) a negatívne (nízka úroveň znalosti jazyka vedie k nedorozumeniam a neschopnosti 

uchopiť problém).  

Nedostatočná matematická gramotnosť sa môže prejavovať aj v chýbajúcej schopnosti získavať 

a triediť skúsenosti pomocou vlastnej špekulatívnej (bádateľskej) činnosti (najčastejšie metódou 

pokus-omyl).  Tieto schopnosti najlepšie mapujú úlohy, ktoré vedú žiaka k získaní viacerých 

čiastočných výsledkov, z ktorých je potom možné na základe vhodnej organizácie (tabuľkou, grafom, 

usporiadaním) prísť k obecnému poznaniu.  

Odporúčanie: implementácia matematického modelovania do výučby - OPS 

Podstatou matematického modelovania je dôsledná analýza skúmanej reality a na jej základe 

zostavený symbolický abstraktný model postavený na matematických a logických vzťahoch medzi 

jeho parametrami. Modelovaniu sa možno učiť len aktívnou  praktickou činnosťou žiaka. Historické 

počiatky modelovania siahajú hlboko do histórie  a sú spojené hlavne s tvorbou algebrických 

a geometrických modelov ( Egyptské úlohy –acha, zamerané na určenie modelu – lineárnej rovnice 

na zistenie neznámeho množstva obilia a pod. , diofantovské úlohy a veľké množstvo ďalších 

nájdeme na internete). 

Uplatnením matematického modelovania u  žiaka rozvíjame  tieto kľúčové kompetencie: 

1. Schopnosť riešiť problémy- vytvárať hypotézy, navrhovať postupnosť riešenia problému, zvažovať 

rôzne možnosti riešenia,  u žiaka rozvíjame jeho schopnosť overiť hypotézu reálnou činnosťou. 

2. Kritické myslenie. 

3. Tvorivosť, zmysel pre inovácie a  podnikavosť. 

Využívame integrovanú tematickú výučbu- napríklad  prepojenie poznatkov z fyziky a        

z odborných špecializačných predmetov -  začleňujeme ich do matematických súvislostí. 

Transformácia problémov do matematickej formy je založená na identifikácií premenných 

popisujúcich problém a vyjadrení vzťahov medzi nimi. Výsledky získané z matematického modelu  

musia byť interpretované späť do reálneho sveta, kde by mala byť posúdená miera ich vhodnosti 

a správnosti. Matematické modelovanie môže nadobúdať vo vyučovacom procese rôzne podoby: 

 Skúmanie hotového modelu zmenou vstupných údajov za účelom porozumenia štruktúry 



modelu  a vzťahov medzi jeho komponentmi 

 Modely založené na iterácii a rekurzii umožňujúce prostredníctvom systematických zmien 

vstupných parametrov postupné približovanie získaných výsledkov k riešeniu skúmaného 

problému. 

 Modelovanie spočívajúce v postupnom vylepšení , tak aby upravený model čo najlepšie 

odpovedal skutočnosti. 

Zaradenie modelovacích aktivít do vyučovania  matematiky umožňuje efektívnejšie a hlbšie 

porozumenie matematických poznatkov.  

Na základe diskusie a zdieľania OPS odporúčame vyššie uvedené  aplikovať do pedagogickej praxe.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


