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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia k výstupom z našich stretnutí. Spoločne sme zdieľali 

naše odborné pedagogické názory, vymieňali si skúsenosti a na záver stretnutia sme tvorili 

pedagogické odporúčanie. 

   

Kľúčové slová: výstup pedagogického klubu, diskusia, výmena OPS. 

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

Hlavné body: 

1. Úvodná reflexia. 

2. Diskusia. 

3. Záver. 

 

Témy: prepojenie teórie s praxou, finančná a matematická gramotnosť. 

Program stretnutia: 

 

1. Úvodná reflexia – strom príčin a dôsledkov. 

http://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-praxou/
http://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-praxou/


2. Diskusia – zdieľanie skúseností – metóda lodnej porady. 

3. Záver a zhrnutie. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Zhrnutie z výstupov zo stretnutí – ďalšie perspektívy pre rozvoj finančnej a matematickej gramotnosti 

v našej pedagogickej praxi: 

 

Pre vzdelávanie je dôleţité, aby bola problematika finančného vzdelávania po odbornej stránke úplná. 

Vo finančnom vzdelávaní je dôleţité disponovať odbornými vedomosťami z oblasti financií. Za 

nevyhnutnú povaţujeme aj schopnosť adekvátne pouţívať základné ekonomické pojmy a 

vysvetľovať ich s prihliadnutím na jednotlivé vekové kategórie.  

 

Osvojenie si odborných pojmov však nemôţeme pokladať za cieľ finančného vzdelávania. Ten 

spočíva v získavaní kompetencií nevyhnutných pre zodpovedné finančné správanie v celoţivotnej 

perspektíve, ako je existenčné zabezpečenie seba a svojej rodiny, rozvoj filantropie a aktívna účasť na 

trhu finančných produktov a sluţieb. Odborné pojmy sú len jedným z prostriedkov pre nap ňanie 

týchto cieľov.  

 

Súčasnú spoločnosť označujeme ako informačnú. Preto je potrebné ţiakov pripravovať na 

vyhľadávanie správnych informácií, kritické myslenie, rozoznávanie potrebného od zbytočného, 

odlíšenie pravdivého od nepravdivého i efektívne vyuţívanie informácií a zdrojov dostupných z 

okolia. Podporujeme preto aj rozvoj čitateľských stratégií a kritického myslenia, ktoré ţiaka povedú k 

zodpovednému rozhodovaniu a správaniu.  

 

Ţiak by mal identifikovať dôleţité informácie. K tomu môţe prispieť:  

 vyuţívanie autentických materiálov – reklamné letáky, inzeráty, komerčné ponuky,  

  precvičovanie čítania s porozumením – uplatňujte rôzne metódy podporujúce čítanie  

s porozumením  napr. I.N.S.E. .T., čítanie s predvídaním, podvojný denník ,  

 

- vyhľadávanie varovných signálov klamlivých ponúk  drobné písmo, neprehľadnosť  

zmluvy).  

 

Napriek tomu, ţe sú financie ústredným pojmom finančného vzdelávania, finančnú gramotnosť 

nemôţeme zjednodušiť na reč čísel. Úlohou finančného vzdelávania nie je len rozvoj orientácie v 

problematike financií, ale so ţiakmi je potrebné precvičovať aj to, ako vybrať najlepšie riešenie za 



daných podmienok. Okrem ekonomických kritérií je potrebné zvaţovať i okolnosti rodinné, 

spoločenské, právne, etické, ale aj ekologické. Nájdené riešenia potom porovnávať s osobnými 

preferenciami, skúsenosťami a intuíciou. Tento širší kontext predstavuje ďalej priestor pre 

ekonomicky zodpovedné rozhodovanie.  

 

Jednou z úloh finančného vzdelávania je zabezpečiť orientáciu a prehľad vo finančných produktoch a 

sluţbách. Na druhej strane je však potrebné rešpektovať zásadu všeobecnosti, aby vo vyučovaní 

neprichádzalo k propagácii konkrétnych produktov, sluţieb a inštitúcií. Podľa OECD by malo byť 

finančné vzdelávanie jednoznačne oddelené a odlíšené od komerčného finančného poradenstva. Preto 

by mali byť vţdy predstavené viaceré ponuky, ktoré môţu byť medzi sebou porovnávané. Výučba je 

potom prednostne zameraná na získavanie zručností a rozvíjanie stratégií pre ţivot.  

 

Ukazovať rozmanitosť ponuky produktov, sluţieb a inštitúcií – do vyhľadávania rozmanitých 

finančných produktov a sluţieb môţu byť zapojení samotní ţiaci.  

  Venovať sa so ţiakmi porovnávaniu podobných produktov a sluţieb, z ktorých ţiaci 

vyberajú tie najvýhodnejšie pre danú situáciu.  

 Sledovať so ţiakmi vývoj niektorých produktov alebo sluţieb v čase.  

  ozvíjať stratégiu smerujúcu k informovanému rozhodovaniu a správaniu podľa zásady 

 produkty, sluţby a inštitúcie sa menia, zručnosti ostávajú   napr. ţiaci majú za úlohu  

vybrať najvýhodnejší úver pre modelovú rodinu s istými parametrami .  

 

Finančné vzdelávanie sa budeme snaţiť aj naďalej vyučovať prierezovo. K ţiakom sa tým pádom 

informácie dostávajú rôznymi spôsobmi. Málokedy je finančná gramotnosť samostatným predmetom, 

preto vyţaduje začlenenie finančnej gramotnosti do vzdelávacieho procesu istú mieru koordinácie.  

 

Odporúčame vyššie uvedené prístupy k implementácii do pedagogického procesu. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: učebňa INFO č.3 

Dátum konania stretnutia: 21.6.2021 

Trvanie stretnutia: od 15,00 hod do 18.00 hod  

  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Zuzana Volfová  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

2. Ing. Jana Bakovková  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

3. Ing. Anna Fraschová  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 



4. Ing. Jarmila Bónová  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

5. Mgr. Ivana Libutková  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

6. PaedDr. Michaela Olleríny Dobrotková  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


