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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola elaborácia a pedagogická analýza témy práva 

a povinnosti spotrebiteľa. Zdieľali sme OPS a diskutovali o Best Practice na uvedenú tému. 

Kľúčové slová: Práva a povinnosti spotrebiteľa, analýza, syntéza, metodológia. 

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

Hlavné body: 

1. Prehľad  prístupov k podpore témy. 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie OPS. 

4. Záver a zhrnutie. 

Témy: finančná gramotnosť, matematická gramotnosť, práva a povinnosti spotrebiteľa. 

Program stretnutia: 

 

1. Úvodná diskusia. 

2. Tvorba OPS, Best Practice. 

3. Zdieľanie dobrej praxe. 

4. Tvorba záveru stretnutia. 



13. Závery a odporúčania: 

V rámci diskusie a zdieľania dobrej praxe, sme sa zhodli na význame aktivizujúcich metód pre 

podporu uvedenej témy. 

 

Význam a prínos aktivizujúcich metód pre podporu rozvoja finančnej a matematickej gramotnosti: 

- aktivita žiakov na vyučovaní (nejednotvárnosť vyučovania),  

- podpora záujmu žiakov o učenie,  

- v priebehu učenia sa využívajú už získané vedomosti žiaka,  

- podporujú rozvoj poznávacích procesov žiakov,  

- jednotlivcovi umožňujú lepšie sa orientovať vo finančných produktoch, 

- získané poznatky uplatnia v problematike zabezpečenia životných potrieb, 

- hranie rolí, 

- podporujú rozvoj žiaducich vlastností žiaka 

 – samostatnosť, zodpovednosť.  

Aktivizujúce metódy vyučovania, ktoré sú súčasťou našich OPS:  

1. Metódy priameho prenosu poznatkov - rozprávanie – žiaci sú zoznamovaní s charakteristickými 

znakmi preberaného javu: 

- vysvetľovanie – objasňuje rozličné zovšeobecnenia – poučky, pojmy, zákony,  

- prednáška – v ucelenej podobe približuje žiakom problematiku, ktorej štúdium len z literatúry by 

bolo náročné,  

- motivačný rozhovor – aktivizuje žiakov, vyžaduje dôslednú prípravu zo strany učiteľa,  

- skupinová práca žiakov /strom rozhodnutí, skupinový brainstroming 

- kooperatívne vyučovanie, 

- beseda – dialogická metóda, cieľom je spoločné riešenie viacerých otázok kolektívom celej skupiny. 

V rámci našej pedagogickej praxe sme sa zamerali na aktivizáciu žiakov formou besedy – dialogickej 

metódy. Tieto metódy sú tiež známe ako komunikačné metódy. Do edukácie sme 

implementovali diskusiu v rámci ktorej študenti porovnávali zmluvy a zmluvné podmienky 

a skúmali, ktorá z nich je pre spotrebiteľa výhodnejšia. Základné znaky týchto dokumentov 

spracovali do myšlienkovej mapy. Počas práce v skupinách svoj výsledok prezentovali, pričom každý 

člen objasňoval, čo bolo jeho/jej prínosom pre skupinu. Následne jednotlivé skupiny medzi sebou 

diskutovali a obhajovali svoje stanoviská.  

 

Odporúčame využívať aktivizujúce metódy výučby pri zvyšovaní finančnej a matematickej 

gramotnosti žiakov, s dôrazom na správnu motiváciu žiaka. 
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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. 



 

 

 

 

 


