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Úvod 

Pedagogický klub finančnej a matematickej  gramotnosti v bežnom živote – prierezové témy, bude 

vytvorený učiteľmi všeobecno-vzdelávacích, odborných predmetov a OV, ktorí sa stretávajú s témou 

finančnej gramotnosti a matematickej gramotnosti vo výučbe svojho predmetu, ako prierezovej témy.  

Klub bude fungovať počas školských rokov, od septembra 2020 do januára 2023 (spolu 25 mesiacov) 

a jeho udržateľnosť vychádza z koncepcie nového modelu SOŠ, ktorého súčasťou sú „riešiteľské 

rady“ tímov pre vzdelávacie oblasti ISCED 3A, ISCED 3C a pre odborné vzdelávanie a prípravu.  

 

Spôsob organizácie: stretnutia 2 krát do mesiaca. Dĺžka jedného stretnutia: 3 hodiny. 

 

Zrealizované stretnutia pedagogického klubu v období 09/2020-01/2021: 

September 2020 – 2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. 

Október 2020 – 2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. 

November 2020 - 2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. 

December 2020- 1 stretnutie v trvaní 3 hod 

Január 2021- 0 stretnutí 

 

Varianta klubu: pedagogický klub s výstupmi. 

 

Zameranie pedagogického klubu:  



Pedagogický klub sa bude zameriavať na rozvoj finančnej gramotnosti v rámci odborného 

vzdelávania a prípravy na povolanie, ako prierezovej témy a tiež matematickej gramotnosti v bežnom 

živote.  

Cieľom realizácie aktivít pedagogického klubu je zvýšenie odborných kompetencií pedagogických 

zamestnancov pre ďalšie zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti žiakov naprieč vzdelávaním. 

 

 

V rámci činnosti pedagogického klubu sa chceme zaoberať najefektívnejšími metódami a stratégiami 

pre rozvoj finančnej a matematickej gramotnosti.  

Vychádzame z identifikovaných potrieb odborného vzdelávania a prípravy v tejto oblasti, ako sú: 

 prakticky používať informácie z oblasti finančnej a matematickej gramotnosti- v konkrétnych 

situáciách, 

 aplikovať vedomosti o zákonitostiach, zásadách, procesoch, normách a všeobecných pojmoch 

z finančnej a matematickej gramotnosti v širších súvislostiach, 

 monitorovať, analyzovať, plánovať, organizovať a vyhodnocovať konkrétne pracovné 

postupy s ohľadom na efektívnosť, finančnú náročnosť a hospodárnosť. 

 

Finančná gramotnosť  zvyšuje a pozitívne vplýva na rozvoj matematickej gramotnosti žiaka. 

Odstraňuje bezduché drilovanie od pamäťového učenia sa s porozumením. 

 

Cieľom činnosti nášho pedagogického klubu bude vytvárať inovatívne materiály, Best Practice, OPS, 

zdieľanie skúseností, vymieňať si názory v oblasti rozvoja matematickej a finančnej gramotnosti 

žiakov.  

 

 

Ďalšie činnosti, ktoré budú realizované v rámci pedagogického klubu: 

- Tvorba Best Practice,  

- Prieskumno-analytická  a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca 

k zlepšeniu a identifikácii OPS,  

- Výmena skúseností pri aplikácii moderných vyučovacích metód,  

- Výmena skúseností v oblasti medzi-predmetových vzťahov, 

- Tvorba inovatívnych didaktických materiálov, 

- Diskusné posedia a štúdium odbornej literatúry,  

- Identifikovanie problémov v rozvoji finančnej a matematickej gramotnosti žiakov a možné 

riešenia. 

 

 

Stručná anotácia 

Pedagogický klub finančnej  a matematickej gramotnosti v bežnom živote – prierezové témy sa 

zaoberal nasledujúcimi témami: 

- práca s odbornou literatúrou, jej analýza,  

- Najnovšie metódy, techniky a prístupy v identifikácii problémov s nedostatočnou úrovňou finančnej 

a matematickej  gramotnosti, hľadanie súvislostí v rámci OVP, 

-argumentácia, logika,  

- tvorba a analýza Best Practice, OPS. 

 



Kľúčové slová 

Matematická gramotnosť, finančná gramotnosť, Best Practice, OPS, výmena skúseností, metódy 

a inovácie. 

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

 

Zámerom nášho výstupu je popísať aktivity zrealizované učiteľmi, členmi pedagogického klubu na 

zasadnutiach pedagogického klubu finančnej a matematickej gramotnosti v bežnom živote – 

prierezové témy. 

 

Priblíženie témy:  

Finančná gramotnosť je dôležitou (kľúčovou) schopnosťou žiaka a nevyhnutným predpokladom pre 

ďalší úspešný osobnostný a profesijný rast žiaka.  

Pre úspešnú realizáciu finančného vzdelávania je najdôležitejšie porozumenie podstate finančnej 

gramotnosti. NŠFG (Národný štandard finančnej gramotnosti) definuje finančnú gramotnosť ako 

„schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných 

zdrojov s cieľom osvojiť si zodpovedné celoživotné finančné správanie.“ Medzinárodná štúdia PIS  

definuje finančnú gramotnosť ako znalosť a pochopenie finančných pojmov a rizík; sú to schopnosti, 

motivácia asebadôvera využívať získané vedomosti za účelom vykonávania efektívnych rozhodnutí v 

celom rade finančných súvislostí s cieľom zlepšiť finančnú situáciu jednotlivca i spoločnosti, a tým 

im umožniť účasť na ekonomickom dianí.  

Matematická gramotnosť spočíva: 

o v porozumení rôznym typom matematického textu (symbolický, slovný, obrázok, 

graf, tabuľka) a v aktívnom používaní a dotváraní rôznych matematických jazykov,  

o  v schopnosti získavať a triediť matematické skúseností pomocou vlastnej 

manipulatívnej a špekulatívnej (bádateľskej) činnosti. Matematické schopnosti 

najlepšie mapujú úlohy, ktoré vedú žiaka k získavaniu čiastkových výsledkov, 

z ktorých pomocou vhodne zvolenej organizácie údajov (tabuľka, graf, usporiadanie) 

dôjde  k všeobecnému poznaniu.  

o  v  tvorení modelov a protikladov, v rozvoji schopnosti správne argumentovať,  

o  V schopnosti účinne pracovať s chybou, ako podnetom k hlbšiemu pochopeniu 

skúmanej problematiky, 

o v schopnosti individuálne i v diskusii analyzovať procesy, pojmy, vzťahy a situácie 

v oblasti matematiky, 

o  v  schopnosti vytvárať systém v budovaní pojmov a identifikácii vzťahov medzi 

nimi. 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

Porovnávaním vzdelávacích výsledkov žiakov vo vyučovaní matematiky sa v súčasnosti vo svete 

zaoberajú dve výskumné štúdie. Ide o štúdie označované skratkami TIMSS a PISA. Hoci 

štúdie TIMSS a PIS  sú si čiastočne podobné, v iných aspektoch, predovšetkým pokiaľ ide o ciele 

vlastného hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov, sú zmienené štúdie pomerne rozdielne.   táto 

rozdielnosť je dôsledkom práve určitých rôznych prístupov k tomu, čo dnes označujeme v oblasti 

vzdelávania ako gramotnosť (čitateľskú, matematickú, prírodovednú). Matematická gramotnosť je 

v rámci štúdie PIS  definovaná ako „schopnosť človeka vyjadriť, použiť a interpretovať matematiku 



v rôznych súvislostiach“ (Tematická správa – PISA 2018). 

 Výkon slovenských žiakov v matematickej gramotnosti štúdie PIS  2018 sa nachádza pod 

priemerom zúčastnených krajín OECD. Pri porovnaní výkonu našich žiakov v PIS  2012 môžeme 

skonštatovať štatisticky významné zníženie dosiahnutého priemerného skóre oproti všetkým 

predchádzajúcim cyklom štúdie. (PIS  2012) V  matematike štúdie TIMSS dosiahli naši žiaci 

výsledok, ktorý je na úrovni priemeru škály TIMSS. Tento výsledok je však významne horší, než aký 

dosiahli žiaci priemerne v krajinách EÚ aj OECD. (Galádová a kol. 2013) 

Úroveň finančnej gramotnosti slovenských žiakov sa podľa medzinárodného testovania PIS  

zhoršuje. Podľa posledných výsledkov z testovania v roku 2015 a aj v roku 2018, naši žiaci skončili 

v tejto dôležitej oblasti pre život pod priemerom krajín OECD. 

Finančná a matematická gramotnosť spolu súvisia, a to obsahovo a koncepčne. V oboch 

gramotnostiach je nevyhnutné zvýšiť vnútornú motiváciu žiaka v prístupe k vlastnému vzdelávaniu. 

Podporiť vyššie percento autentických úloh, zážitkového vzdelávania, progresívnych metód 

v edukácií. 

Na základe definovaného problému sme hľadali počas zasadnutí pedagogického klubu efektívne 

riešenia. 

 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

Zhrnutie v oblasti diagnostika úrovne predmetných gramotností: 

Vypracovali sme diagnostický materiál na základe OPS: 

POZOROVACÍ ARCH (dynamická pedagogická diagnostika – matematická a finančná gramotnosť) 

Vstup:  

 

Precíznosť Žiak na začiatku práce bol nesústredený. Nesústredenosť 

bola do značnej miery ovplyvnená nepochopením 

odborných pojmov.  

K odstráneniu prvotného, nejasného chápania som 

použila zásady pojmotvorného učenia. 

Schopnosť vnímať viac zdrojov Žiak začal prácu impulzívne, nepremýšľal o postupnosti krokov pri 

práci s 2 a viac zdrojmi informácií. 

Konštantnosť Pri variabilite rôznych javov nedošlo k uchovávaniu tvarov. 



Orientácia v čase Dobre vyvinutá. 

Orientácia v priestore Problémy  pri plánovaní.  

 

Spracovanie: 

Definovanie problému  

Nedostatočná schopnosť rozpoznať a definovať problém. 

Plánovanie  

Neschopnosť rozlíšiť dôležité, podstatné informácie od 

nepodstatných. 

Zahájenie práce bez rozvahy a plánovania. 

Mentálne pole  

Zúžené, mentálne pole,  neschopnosť vybaviť si skôr 

osvojené poznatky, problém s vnímaním súvislostí. 

Súvislosti  

Epizoidické uchopenie reality. 

Porovnávanie  

Spontánne porovnávanie, nedostatočná schopnosť pri 

voľbe systému (kde začať, ktorú operáciu vybrať..) 

 

Výstup: 

Precíznosť a výstižnosť  

Obmedzená schopnosť vyvodzovať závery. 

Jazyk a vyjadrovanie Egocentrická, nedostatok presnosti. Vyjadrovanie 

metódou pokus-omyl, hádanie odpovede. 

Psychický blok - Zostať pokojný Blokovanie, panika, bojkot.  

Schopnosť vyjadriť myšlienku Problémy  pri vytváraní predstáv o reálnych súvislostiach. 

Nedostatočné verbálne nástroje pre adekvátnu odpoveď. 

Nedostatočná slovná zásoba. 

 



 

Nedostatočná úroveň matematickej a finančnej 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 a finančná 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.  

 

Zhrnutie v oblasti implementácie inovatívnych metód vzdelávania pre podporu predmetných 

gramotností: 

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

podporu uvedených tém. 

 

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,  

- podporujú rozvoj žiaducich vlastností žiaka 

 – samostatnosť, zodpovednosť.  

 ktivizujúce 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,  

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

- 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. 

Zhrnutie v oblasti Best Practice a OPS ukážky: 

Ukážky: 

OPS 1– praktické úlohy k podpore rozvoja finančnej gramotnosti žiaka v oblasti uplatnenia si 

spotrebiteľských práv. 

Uveďte rozdiel medzi klamlivou a agresívnou obchodnou praktikou.  

V schránke nájdete list, s takýmto obsahom: „PRIDELENIE VÝHRY V HODNOTE 20 000 € !!! 

Záväzne prehlasujem, že chcem dostať výhru, ktorá mi právoplatne patrí.  by som výhru mohol 

dostať, je samozrejmé, že si musím kúpiť aspoň jeden výrobok z Vášho sortimentu.“ Posúďte, či táto 

obchodná praktika vykazuje znaky nekalej obchodnej praktiky, alebo nie. Uveďte dôvody, ktoré Vás 

viedli k Vášmu záveru.  

 „Vyhrali ste! Požiadajte o vyplatenie hlavnej ceny: €100 000!!!  ko si uplatniť nárok na výhru: Naša 

spoločnosť musí zaplatiť dane a pokryť náklady spojené s touto lotériou. Vašu výhru Vám vyplatíme, 

keď na nižšie uvedený bankový účet prevediete sumu 1 000 € s poznámkou: Výherca hlavnej ceny, 

[Vaše meno]“. Posúďte, či táto obchodná praktika vykazuje znaky nekalej obchodnej praktiky, alebo 

nie. Uveďte dôvody, ktoré Vás viedli k Vášmu záveru. 

 Vaši starí rodičia sa zúčastnili na predajnej akcii, kde si nakúpili hrnce v cene 1 500 €. Vaši starí 

rodičia uvádzajú, že ak by si hrnce nekúpili, predávajúci by im nedovolil opustiť miesto konania 

predajnej akcie. Ďalej uvádzajú, že predávajúci sa im vyhrážal, bol hrubý a teraz už hrnce nechcú. 

Poučte ich aké majú práva a akého konania sa predávajúci dopustil. Pripravte v ich mene odstúpenie 

od zmluvy. Využite pri tom formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je v prílohe zákona o predaji na 

diaľku a mimo prevádzkových priestorov (zákon o predaji na diaľku ).  

Na internete vidíte reklamu: „Kúpte si tento jedinečný výrobok a vyhrajte v každom kasíne.“ 

Posúďte, či táto obchodná praktika vykazuje znaky nekalej obchodnej praktiky, alebo nie. Uveďte 

dôvody, ktoré Vás viedli k Vášmu záveru. 

  „Áno, po papierovačkách môžeš odísť.  k to nepodpíšeš necháme ťa tu.“ Posúďte, či táto obchodná 

praktika vykazuje znaky nekalej obchodnej praktiky, alebo nie. Uveďte dôvody, ktoré Vás viedli k 

Vášmu záveru. 

  „Získajte bezplatne tento jedinečný tablet!!! Jediné, čo Vás delí od jeho získania je registrácia na 

našej webovej stránke a zaplatenie jednorazového registračného poplatku v sume 50,- €“. Posúďte, či 

táto obchodná praktika vykazuje znaky nekalej obchodnej praktiky, alebo nie. Uveďte dôvody, ktoré 

Vás viedli k Vášmu záveru.  
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