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Úvod 

Pedagogický klub finančnej a matematickej  gramotnosti v beţnom ţivote – 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 udrţateľnosť 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. Dĺţka jedného stretnutia: 3 hodiny. 

 

Zrealizované stretnutia pedagogického klubu v období 02/2021-06/2021: 

Február 2021 – 0 stretnutí. 

Marec 2021– 2 stretnutia, kaţdé v trvaní 3 hod. 

Apríl 2021 - 2 stretnutia, kaţdé v trvaní 3 hod. 

Máj 2021- 2 stretnutia, kaţdé v trvaní 3 hod. 

Jún 2021- 2 stretnutia, kaţdé v trvaní 3 hod. 

 

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 tieţ matematickej gramotnosti v beţnom 

ţivote.  

Cieľom realizácie aktivít pedagogického klubu je zvýšenie odborných kompetencií pedagogických 

zamestnancov pre ďalšie zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti ţiakov naprieč vzdelávaním. 

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


 

 

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 pouţívať 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 ţiaka. 

Odstraňuje bezduché drilovanie od pamäťového učenia sa s porozumením. 

 

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

zdieľa skúseností, vymieňať si názory v oblasti rozvoja matematickej a finančnej gramotnosti ţiakov.  

 

 

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 ţiakov a moţné 

riešenia. 

 

 

Stručná anotácia 

Pedagogický klub finančnej  a matematickej gramotnosti v beţnom ţivote – prierezové témy sa 

zaoberal nasledujúcimi témami: 

- tvorba a zdieľanie Best Practice – efektívne metódy v uvedenej oblasti,  

- diskusné posedenie k odbornej literatúre,  

- zásady tvorby OPS, tvorba OPS, 

- metódy práce s textom a tvorba inovatívnych materiálov,  

- odborný text – kľúčové slová,  

- brainstroming, kognitívne metódy, komunikačné metódy. 

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 beţnom ţivote – 

prierezové témy. 

 

Priblíţenie témy:  

Finančná  a matematická gramotnosť  vyuţíva poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne 



riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoţivotné finančné zabezpečenie seba a 

svojej domácnosti. V uvedenom procese zohráva kľúčovú úlohu úroveň matematickej gramotnosti 

ţiaka. Obe gramotnosti   nepredstavujú absolútny stav, je to kontinuum schopností, ktoré sú 

podmienené premennými ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska. Finančná a matematická  

gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umoţňuje kaţdému jednotlivcovi 

efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie. Finančne 

gramotní absolventi stredných škôl by  mali aspoň vo všeobecnosti chápať všetky kľúčové aspekty 

osobných financií. Títo absolventi budú mať istotu, ţe budú samostatne schopní nájsť si a pouţiť 

informácie potrebné pri špecifických finančných výzvach, zoči-voči ktorým sa môţu čas od času 

ocitnúť.  

Povaţujeme za dôleţité posilniť kompetencie pedagogického zamestnanca o ďalšie spôsobilosti: 

 Rozvíjať schopnosť posúdiť význam trvalých ţivotných hodnôt, vplyv peňazí na ich 

zachovávanie a na základe toho vybrať a stanoviť ţivotné priority a východiská zabezpečenia 

ţivotných potrieb.  

 Rozšíriť spôsobilosť pouţívať spoľahlivé informácie a rozhodovacie procesy v osobných 

financiách.  

 Prehĺbiť schopnosť porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní ţivotných potrieb 

jednotlivca a rodiny. Vyhodnocovať vzťah práce a osobného príjmu.  

 Rozvíjať zručnosť organizovať osobné financie a pouţívať rozpočet na riadenie hotovosti.  

 Aplikovať rôzne investičné stratégie, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi. - Rozvíjať 

spôsobilosť pouţívať primerané stratégie riadenia rizík.  

 Rozšíriť schopnosť pracovať s metodikou implementácie cieľových a čiastkových 

kompetencií vo finančnej gramotnosti.  

  Prehĺbiť schopnosť osvojiť si a sprostredkovať poznatky z oblasti finančného trhu a 

manaţmentu osobných financií.  

 Rozvíjať kompetencie aplikovať získané poznatky a zručnosti z finančnej oblasti do 

výchovnovzdelávacieho procesu. 

 Rozšíriť zručnosť upraviť učebné osnovy o témy z oblasti finančnej gramotnosti. 

 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

Finančné vzdelávanie má ďalekosiahly význam:  

- pomôţe pochopiť hodnotu peňazí, naučí ich zostaviť rozpočet a sporiť a prostredníctvom neho 

získajú aj dôleţité spôsobilosti potrebné pre samostatný ţivot.  

- Dostupné finančné vzdelávanie prospieva celej spoločnosti, pretoţe zniţuje riziká finančného 



vylúčenia a učí spotrebiteľov plánovať a sporiť, čo pomáha zniţovať predlţenie 

 -  Môţe povzbudiť občanov, dokonca aj skupiny s nízkymi príjmami, aby plánovali a nejakú časť 

svojich príjmov usporili.  

- Je kľúčovým prvkom na udrţanie dôvery k finančnému systému a zodpovednej spotreby finančných 

produktov. 

 - Môţe prispieť k finančnej stabilite tým, ţe pomôţe spotrebiteľom vybrať si vhodné produkty a 

sluţby.  

-Je kľúčovým prvkom v ochrane spotrebiteľa na finančnom trhu. Informovaný, vzdelaný občan ako 

spotrebiteľ s vyváţeným postavením v zmluvnom vzťahu je plnohodnotným účastníkom na 

finančnom trhu a je schopný prijímať zodpovedné rozhodnutia. 

- Môţe pomôcť spotrebiteľom, aby si rozvinuli svoju schopnosť vyhľadať produkty, ktoré najlepšie 

vyhovujú ich potrebám, bez ohľadu na miesto, kde sa poskytovateľ finančných sluţieb nachádza, a 

tým vyuţiť príleţitosti ponúkané jednotným trhom.  

- V oblasti finančných produktov a sluţieb podporuje aktívu úlohu občana ako spotrebiteľa, vedie k 

jeho aktívnej a zodpovednej účasti na finančnom trhu, k pochopeniu a prijatiu osobnej zodpovednosti 

za finančné zabezpečenie seba samého i svojej rodiny. 

Spoločenské poţiadavky na rozvoj matematického myslenia sa neustále zvyšujú, a preto rastú aj 

nároky jednak na mnoţstvo informácii z matematiky, ale hlavne na ich kvalitu. Oceňovaná je 

schopnosť logického myslenia, pohotovosť, zmysel pre kombinácie a tvorivosť a aplikácia získaných 

poznatkov v nových situáciách. Aby sa nové získané poznatky a vedomosti stali trvalými je nutné ich 

utvrdzovať v rôznych modifikovaných činnostiach. 

Podstatou matematickej gramotnosti je teda porozumieť prostredníctvom matematiky 

bezprostrednému okoliu a pomocou matematiky riešiť najrôznejšie spoločenské otázky. Matematickú 

gramotnosť tvoria vlastne matematické situácie a kontexty a matematické kompetencie. V 

kaţdodenných reálnych situáciách vyuţívame matematické zručnosti, a ani si to neuvedomujeme. Sú 

to rozmýšľanie a usudzovanie, argumentácia, riešenie modelovej situácie, poloţenie otázky a samotné 

riešenie problému, pouţitie symbolického, formálneho a technického vyjadrovania a iné.  

Uvedenou problematikou sa zaoberáme na zasadnutiach pedagogického klubu. 

 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

Pre efektívne  vzdelávanie je dôleţité, aby bola problematika finančného vzdelávania po odbornej 

stránke úplná. Vo finančnom vzdelávaní je dôleţité disponovať odbornými vedomosťami z oblasti 

financií.  

 



Odporúčame: 

Za nevyhnutnú povaţujeme schopnosť adekvátne pouţívať základné ekonomické a matematické  

pojmy a vysvetľovať ich s prihliadnutím na jednotlivé kategórie študijných účebných odborov. 

 

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 napĺňanie 

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.R.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.  lohou 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.  

Ďalej odporúčame: 

  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.  

 Rozvíjať 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.  

 

Vo vyššej miere odporúčame implementovať do edukácie nasledovné kognitívne metódy: 

Alfa box 

Ide o metódu, ktorú môţe učiteľ pouţiť ako evokačnú ale aj opakovaciu. Učiteľ si predpripraví na 

tabuli tabuľku. Ţiaci sú učiteľom rozdelení do niekoľko menších skupín. Učiteľ predstaví a napíše na 

tabuľu otázku/tému/pojem, ktorú bude nosný pre nasledujúcu prácu. Následne predstaví aj tabuľku 

a samotnú metódu.  lohou ţiakov je potom zapisovať k jednotlivým písmenám abecedy pojmy, 

komentáre, tvrdenia, pochybnosti, otázky, ktoré sa im vybavujú nad zadanými témami a začínajú 

príslušným písmenom abecedy. 

 

Fish pool 

Ide o kognitívnu metódu. Pri tejto aktivite, ktorá naozaj pripomína „bazén plný rýb“ pracujeme 

v postupných fázach.  

1. fáza: myšlienky na dané téma napíšeme na kartičky (jeden nápad na jeden lístok);  

2. fáza: lístky sa poloţia na stôl a zamiešajú;  

3. fáza: ţiak si vyloví dve kartičky a poznamená si, čo ho prvé napadne ako spojenie vybraných 

pojmov;  

4. fáza: tieto asociácie si spoločne čítame a slúţia nám ako základ pre ďalšiu prácu. 

 



IN/OUT metóda 

Je to metóda komunikačná a kognitívna, ktorá vedie ku triedeniu, hodnoteniu a selekcii tém – podľa 

toho, ktorú variantu učiteľ zvolí. Ţiaci vyberajú a triedia témy, ktoré sú in/out a zapisujú ich do 

stĺpcov. 

Odporúčame vo vyššej miere implementovať dramatickú výchovu do edukačného procesu. 

Dramatickú výchovu sme si charakterizovali ako učenie priamym preţívaním, získavaním ţivotných 

skúseností spoločným riešením problémov nielen kogníciou, ale aj intuíciou a emóciami. Dramatická 

výchova nie je divadlo, ale je to systém hier a cvičení zameraných na komplexný rozvoj osobnosti. Je 

to tvorivý proces v skupine, v ktorom sa jednotlivec konaním učí rozumieť sebe i druhým. Je to 

učenie sa prostredníctvom záţitku. Pomocou týchto metód rozvíjame kľúčové kompetencie a 

upevňujeme v ţiakoch  vlastnú identitu, čo je veľmi dôleţitý fakt pre podporu zdravej finančnej 

gramotnosti ţiaka, ktorá sa uplatňuje hlavne pri prijímaní rozhodnutí v oblasti finančných zdrojov. 

V školskom roku 2021/2022 odporúčame pokračovať v pláne činností pedagogického klubu. 
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