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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a zdieľanie príkladov k medzi-predmetovej 

výučbe. Diskutovali sme  o vplyvoch tohoto prístupu na rozvoj finančnej gramotnosti v jednotlivých 

kategóriách – prijímanie rozhodnutí, plánovanie finančných zdrojov a iné.  

  

Kľúčové slová: finančná gramotnosť, matematická gramotnosť, medzi-predmetová výučba. 

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

Hlavné body: 

1. Práca s odbornými zdrojmi. 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie príkladov dobrej praxe. 

4. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: rozvoj finančnej gramotnosti, rozvoj matematickej gramotnosti, medzi-predmetová výučba. 

Program stretnutia: 

 

1. Práca s textom – skladanie textu 



 

2. Zdieľanie dobrej praxe. 

3. Záver a tvorba odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Zo záverov diskusie: 

Charakteristickým znakom tradičnej školy je systém vyučovacích predmetov. Rozdelenie obsahu 

školského vzdelávania do jednotlivých predmetov súviselo s vývojom vedných odborov a narastaním 

objemu poznatkov. Medzipredmetové vzťahy sú v súčasných podmienkach školy najvhodnejšou 

formou ich vzájomného prepojenia. Ich uplatňovanie pomáha zvyšovať efektivitu a kvalitu 

vyučovania, motivuje a aktivizuje ţiakov. 

Príklady Best Practice prezentované na stretnutí 

1. Názov témy: Koľko stojí vzdelanie? 

2. Formy realizácie:  

 Vyučovacia hodina v triede  

 Domáca práca  

 Samostatná práca s internetom a informáciami  

3. Časový rámec: 4 vyučovacie hodiny  

Prípravná fáza: 1 vyučovacia hodina  

 oslovenie ţiakov, zadanie témy,  

Realizačná fáza – 1 vyučovacia hodina 

 Zozbieranie a prezentácia informácií o výdavkoch na vzdelanie v širokých súvislostiach. Ţiaci 

pracujú v skupinách, hľadajú internetové stránky , ktoré poskytujú informácie o výške výdavkov. 

Prezentačná - 2 vyučovacie hodiny  

 prezentácia a obhajoba projektu  

 vyhodnotenie  

4. Vzdelávacia oblasť:  

 predmet Ekonomika   

5. Prierezová téma:  

 Finančná gramotnosť  

 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

6. Cieľ, očakávané výstupy: Po absolvovaní projektu by ţiaci mali vedieť:  

 spočítať výdavky na vzdelanie  

 kriticky posúdiť zdroje na vstupe a na výstupe 

 pracovať v skupine, vytvoriť tím 



 7. Motivácia: Motivačný rozhovor o výdavkoch na vzdelanie. 

Druh projektu: konštruktívny - vytvorenie informačnej prezentácie pod názvom „Výdavky na 

vzdelanie“. 

Best Practice – informačné zdroje 

Výborným zdrojom informácií k téme finančnej gramotnosti v súvislostiach je stránka: 

https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/publikace 

Na uvedenej stránke dávam do pozornosti tieto publikácie: 

 Hra s dobrými otázkami - Klima ve třídě 

 Hra s dobrými otázkami - Zkoumáme (naše) předsudky 

 Být v obraze 2: mediální vzdělávání s vyuţitím audiovizuálních prostředků 

Uvedené publikácie poskytujú námety na vedenie medzipredmetovej  výučby, sú pre ţiakov 

zaujímavé a podávané hravou formou. 

www.zmudri.sk 

 Videá zo ţivota zamerané na kaţdodenné problémy v oblasti finančnej gramotnosti. 

www.vlavici.sk 

 Realizácia vebinárov s tematikou finančnej gramotnosti 

 Študijné materiály 
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