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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola téma finančného plánovania, tvorby stratégií, ktoré patria medzi 

pojmy s presahom do rôznych vzdelávacích obsahov s dodržaním didaktických princípov. 

   

Kľúčové slová: finančná gramotnosť, plánovanie, stratégie, zásady. 

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

Hlavné body: 

1. Úvodná prezentácia koordinátorky klubu. 

2. Finančné plánovanie a didaktické princípy. 

3. Diskusia. 

4. Záver. 

 

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

Program stretnutia: 

1. Didaktické zásady a ich uplatnenie v prierezových témach. 

2. Diskusia – zdieľanie skúseností. 

3. Záver a zhrnutie. 

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


13. Závery a odporúčania: 

 

Finančná gramotnosť je nepochybne interdisciplinárna téma a je ju tak nutné a povinné realizovať v 

rámci medzipredmetových vzťahov, t.j. v rôznych predmetoch s prepojením na už získané poznatky 

a vedomosti. Dôležité je uvedomiť si, že tak, ako je nutné zvyšovať úroveň finančnej gramotnosti 

žiakov, je potrebné sa venovať aj vzdelávaniu učiteľov, ktorí ich učia. Na základe metódy 

pozorovania sme identifikovali problémy, ktoré mali študenti školy počas dištančného vzdelávania. 

Po analýze a následnej syntéze sme dospeli k záveru, že študentom školy je potrebné zjednodušovať a 

názorne ukazovať učivo, ktoré sa preberá a s tým súvisiace riziká s ktorými sa stretnú v ich ďalšom 

živote. 

Na základe diskusie sme si vymedzili princípy vo finančnom vzdelávaní, ktoré majú vplyv na tvorbu 

stratégií a plánovania. Uvedené princípy odporúčame implementovať do edukačnej praxe. 

Princíp všeobecnosti:  obsah finančného vzdelávania majú svojím charakterom rozvíjať a zvyšovať 

úroveň finančnej gramotnosti v zmysle základnej orientácie a prehľadu o finančných produktoch či 

službách, avšak nesmú sa týkať propagácie konkrétnych produktov a služieb. 

  Princíp odbornosti: korektnosť obsahu finančného vzdelávania po odbornej stránke ako aj odborná 

úroveň sprostredkovateľov, ktorí by mali disponovať dostatočnými schopnosťami a zručnosťami z 

oblasti vzdelávania a aj financií, sú nevyhnutnosťou.  

Princíp integrácie požaduje prepájať, využívať medzi-predmetové vzťahy so spoločenskovednými 

predmetmi, matematikou a IKT.  

Princíp názornosti vyžaduje pracovať s príkladmi, ktoré sú blízke bežnému životu žiakov, vtiahnuť 

žiakov do výukových situácií prostredníctvom hrania rolí.  

Princíp etiky zdôrazňuje potrebu pedagogického taktu - nepracovať s citlivými osobnými údajmi, 

rešpektovať súkromie žiakov a ich rodín, nastaviť bezpečné prostredie pre žiakov i rodičov.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: učebňa INFO3 

Dátum konania stretnutia: 20.9.2021 

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 

 

 

 

 

 


