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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia o metódach a prístupoch pri vypracovávaní 

strednodobého finančného plánu z pohľadu vzdelávania a z pohľadu profesijného uplatnenia ţiaka. 

Diskutovali sme aj o moţnostiach uplatnenia matematickej logiky pri rozvoji predmetných 

kompetencií. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: finančný plán, rozvoj finančnej gramotnosti, profesijné uplatnenie. 

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

Hlavné body: 

1. Evokácia – Brainstorming nápadov. 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

 

Témy: finančná gramotnosť, Prepojenie teórie s praxou. 

Program stretnutia: 

 

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


1. Spoločná evokácia skúseností a názorov – Brainstorming do kruhu. 

2. Diskusia– vypracovávanie plánu so ţiakom 

3. Zdieľanie skúseností z pedagogickej praxe, syntéza odborných vedomostí a skúseností 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Výber z diskusie – tvorba finančného plánu 

 

Zhodujeme sa, ţe príliš optimistické odhady uberajú na dôveryhodnosti a zanechávajú 

neprofesionálny dojem. Je lepšie uvaţovať realisticky. Pri zostavovaní a prezentácii finančného plánu 

je dôleţitá logika, konzistencia, reálnosť a nadväznosť na minulé obdobie. Plánovanie vyţaduje 

znalosť vzájomných väzieb ekonomických procesov a schopnosť ich modelovania za účelom rýchlej 

kvantifikácie dopadov čiastkových zmien do všetkých častí plánu. Ideálnym riešením je podľa nás 

zostaviť plán v programe MS Excel, pomocou ktorého môţeme automatizovať výpočet výsledkov 

plánu pri vysokej miere variability vstupných informácií. 

 

 Modelovanie finančného plánu je ako skladanie mozaiky, ktorej časti do seba presne 

zapadajú. Našou ambíciou je objasniť postup a vybrané metódy zostavovania finančného plánu do tej 

miery, aby im porozumeli aj menej skúsení ţiaci. 

Odporúčaný postup: 

Zhodujeme sa, ţe zostavovanie finančného plánu si vyţaduje pomerne veľkú dávku zručnosti. Ak 

budeme postupovať v odporúčaných krokoch, nemalo by sa nám stať, ţe sa pri plánovaní zacyklíme 

a nedotiahnete svoju snahu do úspešného konca. Jednotlivé zloţky plánu totiţ spolu súvisia a kaţdá 

chyba sa prejaví tým, ţe plánované výkazy medzi sebou nebudú sedieť.  

 

Pracovný list 

PEŇAŢNÝ DENNÍK 

Pani Šetrná zaznamenáva všetky príjmy a výdavky svojej rodiny do svojho zošita s názvom 

Rodinné príjmy a výdavky rodiny Šetrných: 

 

Dátum                                       Poloţka                          Suma (v eurách) 

6.4.                                            mzda manţelka                      854,30 

15.4.                                          mesačná strava – manţel         25,20 

16.4.                                          manţelova mzda                  1010,25 

16.4.                                          školské obedy pre deti             42,00 

16.4.                                          týţ. nákup potravín                   53,60 

17.4.                                          nájom + energie                       240,30 



20.4.                                            sveter pre manţela                    25,10 

20.4.                                            mesačná splátka za auto         208,10 

21.4.                                            darček pre babku                       41,50 

23.4.                                            šaty pre dcéru                            12,70 

25.4.                                            týţdenný nákup potravín           45,55 

25.4.                                            topánky pre syna                       24,99 

27.4.                                            lístky do kina                            13,40 

30.4.                                            mesačné cestovné                     36,70 

 

Otázka: PEŇAŢNÝ DENNÍK 

Rodina Šetrných má kaţdomesačný záväzok ušetriť 10 % zo svojich príjmov. Koľko musí rodina 

ušetriť za uvedené obdobie? 

........................................................................................................................................ 

 

Pracovný list- Motivácia ţiaka pri tvorbe strednedobého profesijného plánu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odporúčame pokračovať v uvedených aktivitách. 
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: učebňa INFO3 

Dátum konania stretnutia: 4.10.2021 

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 

 


