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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba inovatívnych didaktických materiálov pre rozvoj finančnej 

matematiky. V rámci stretnutia sme zdieľali naše OPS, diskutovali na predmetnú tému a tvorili 

inovatívne materiály. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: finančná a matematická gramotnosť, inovatívne materiály, diskusia. 

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

 

Hlavné body: 

1. Clustering a brainstorming návrhov. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba materiálov. 

4. Záver. 

 

Témy:Prepojenie teórie s praxou, rozvoj finančnej a matematickej gramotnosti. 

 

Program stretnutia: 

 

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


1. Asociačný clustering – zdieľanie skúseností účastníkov s rozvojom finančnej gramotnosti. 

2. Diskusný kruh. 

3. Spoločná tvorba materiálov – metóda RAFT. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci stretnutia sme analyzovali inovatívne didaktické materiály, ktoré rozvíjajú vedomosti, 

zručnosti a kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti a finančnej matematiky, ako napríklad: 

 

Pracovný list na tému Jednoduché úrokovanie – Bez zdaňovania za jedno úrokové obdobie, slovné 

úlohy: 

 

Po prečítaní úlohy zapíšte do vyznačených polí počet percent, základ a hodnotu prislúchajúcu počtu 

percent podľa zadania. Do odpovede prepíšte požadované výsledky ešte raz. 

 

1.) Do banky si vložíme na účet 180 € pri ročnej úrokovej miere 2,4%.  

Aký veľký bude po roku úrok? % z € =  € 

Aký bude po roku stav na účte? % z € = € 

 

Odpoveď: Ročný úrok je  € a na účte budeme mať  €. 

 

Ďalšie úlohy pre rozvoj predmetnej gramotnosti: 

 

2.) Od banky si požičiame 24 000 € pri ročnej úrokovej miere 0,8%.  

Aký veľký dlh musíme po roku splatiť? % z € = € 

Koľko € zaplatíme na úrokoch? % z € = € 

 

Odpoveď: Ročný úrok je € a po roku zaplatíme €. 

 

3.) Od banky si požičiame 50 000 € a po roku vrátime aj s úrokom sumu 55 000€.  

Aký veľký úrok zaplatíme? € 

Aká je úroková miera banky? % z € = € 

 

Odpoveď: Úroková miera banky je  %. 

4.) Od banky sme si požičali istú sumu peňazí. Po roku musíme vrátiť 35 632 € a úroková miera 



banky je 4,8% p.a.  

Akú sumu sme si požičali? % z  € = € 

Koľko € zaplatíme na úrokoch? € 

 

Odpoveď: Ročný úrok je € a požičali sme si €. 

 

5.) Do banky sme vložili na termínovanú vkladnú knižku s ročnou viazanosťou sumu 7 500 €, po 

uplynutí 1 roka sme mali na knižke po pripísaní úrokov sumu 7 800 €.  

Aká bola ročná úroková miera na tento termínovaný vklad? % z € = € 

Aký bol úrok získaný za tento rok? € 

 

Odpoveď: Úroková miera banky pre termínovaný vklad s ročnou viazanosťou bola  %. 

 

Ukážka – správne zvolené otázky, podporujúce rozvoj finančnej gramotnosti: 

Spomeňme si na prípady, keď sme oľutovali rozhodnutie kúpiť výrobok alebo využiť služby. Akú 

chybu sme urobili a ako sa zachováme nabudúce?  

2. Má niekto v našom okolí problémy zapríčinené agresívnymi formami reklamy? Ak vieme, prečo, 

skúsme porozmýšľať, kde urobil chybu. Ako by sme sa zachovali my v podobnej situácii?  

3. Stretli ste sa už s niektorou z cenových praktík, ktoré využívajú obchodníci? Ako ste reagovali? 

Ako budete reagovať nabudúce?  

 

Vytvorte si vlastný rozpočet na 1 mesiac a následne na 1 rok.  

 Skúste si vytvoriť plán do budúcnosti – čo chceme dosiahnuť, získať. Stanovme si konkrétne veci, 

ktoré chceme, kedy a aj ich cenu (ak nevieme ceny, bádame na internete).  

 

Zhodli sme sa, že je efektívne zdieľať úlohy, s ktorými máme reálne, dobré skúseností a hľadať 

spoločne rôzne modifikácie, ako uvedený obsah spojiť s učivom, ktoré vyučujeme. Zároveň 

odporúčame čerpať podobné úlohy aj zo stránky: 

https://www.nbs.sk/sk/vzdelavanie/studenti/pracovnezosity 

Odporúčame vyššie uvedené materiály k implementácii do pedagogického procesu. 
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Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

 

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: 6.12.2021 

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 OllerínyDobrotková  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

 

 

 


