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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a zdieľanie OPS z oblasti tvorby a vypracovávania dlhodobého 

finančného plánu v rámci pedagogického procesu. Spoločne sme na predmetnú tému diskutovali, zdieľali naše 

pedagogické skúsenosti a povedali sme si o možnostiach aplikácie matematickej logiky pri profesijnom rozvoji 

žiaka. Na záver stretnutia sme tvorili odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: finančný plán, matematická logika, rozvoj finančnej gramotnosti. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odbornej literatúry. 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS. 

4. Záver a tvorba odporúčania. 

 

Témy: finančný plán, prepojenie teórie s praxou, rozvoj finančnej gramotnosti. 

Program stretnutia: 

 

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


1. Spoločná práca s odbornou literatúrou –tvorba kľúčových slov. 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS – zdieľanie skúseností so sprevádzaním žiakov v oblasti finančnej gramotnosti 

a ekonomického myslenia. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci stretnutia sme vytvorili nasledujúce výstupy pre rozvoj finančného a profesijného plánovania v rámci 

pedagogického procesu: 

 

Využitie SWOT analýzy - nevyužíva ju len ziskový sektor, ale je možné ju využiť v akejkoľvek situácii 

prijímania rozhodnutí, kde je možné definovať želaný koncový stav – cieľ, aj u jednotlivcov. Sledovaním 

postupností SWOT analýzy by sa mala vyjasniť situácia a jej faktory, ktoré by mali viesť k cieľovo-

orientovaným alternatívam.  

 

Individuálna SWOT  analýza žiaka – získavanie podkladov pre finančné plánovanie. 

Je technika,  pomocou ktorej môžeme získať a analyzovať  informácie o žiakovi s cieľom  

vytvorenia viacerých  stratégií    ďalšieho osobnostného rozvoja. 

  Na úvod učiteľ vysvetlí  žiakom cieľ aktivity a kladením otázok sa presvedčí, či žiak pochopil 

obsah pojmov: hrozby, príležitosti, slabé a silné stránky. 

Silné stránky ( Strengths) – predstavujú pozitívne  vnútorné dispozície žiaka, jeho schopnosti, 

zručnosti, talent, silný imidž, tvorivosť, iniciatívnosť... 

Slabé stránky ( Weaknesses) – sú to negatívne vnútorné predpoklady, ako napríklad: nedostatok 

praxe, nedostatočné vzdelanie, nízka úroveň praktických zručností, neschopnosť pracovať 

v tíme... 

Príležitosti ( Opportunities) – predstavujú súčasné alebo budúce podmienky v spoločnosti, ktoré 

majú vplyv na trh práce. 

Hrozby ( Threats) – podmienky, ktoré môžu negatívne ovplyniť  uplatnenie žiaka na trhu práce 

alebo jeho ďalšie vzdelávanie. 

Analýza SWOT vychádza z predpokladu, že úspech je naviazaný na  maximálne využitie silných 

stránok a príležitostí a na  minimalizácií hrozieb a slabých stránok. 

 

Stanovenie stratégie ďalšieho rozvoja: 

Stratégia SO: využiť  schopnosti v oblasti študijného zamerania a v oblasti cudzích jazykov pre ďaľšie štúdium 

a zvýšenie kvalifikácie. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Faktor


Stratégia ST:  Nadpriemerné schopnosti umožňujú  uplatnenie  na európskom trhu práce. 

Stratégia WT: Neschopnosť presadiť sa   na regionálnom trhu práce minimalizujeme  využitím  pracovných 

ponúk  z európskeho trhu práce. 

Pokračovať už v začatej spolupráci s regionálnymi zamestnávateľmi externou formou a minimalizovať  týmto 

spôsobom hrozbu  nezamestnanosti v budúcnosti. 

Stratégia WO: Získanie ďalších  certifikátov umožní klientovi jednoduchšie sa presadiť na trhu práce. 

 

Odporúčame pokračovať v zážitkových aktivitách a podporiť tak motiváciu žiaka pre samostatné štúdium 

každého predmetu. 
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Prior i tná os :  Vzdelávanie 

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce 

Pri j ímateľ :  Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, 

Levice 

Názov projektu:  Prepojenie teórie s praxou – cesta k úspechu. 

Kód ITMS projektu :  312011ACP8 

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický klub finančnej a matematickej gramotnosti v 

bežnom živote- prierezové témy. 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: učebňa INFO3 

Dátum konania stretnutia: 18.10.2021 

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 

 

 


