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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia, zdieľanie OPS a tvorba inovatívnych didaktických 

materiálov pre rozvoj finančnej matematiky. Spoločne sme na predmetnú tému diskutovali, zdieľali 

naše pedagogické skúsenosti a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: rozvoj finančnej matematiky, tvorba inovatívnych materiálov, diskusia. 

 

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

 

Hlavné body: 

1. Štúdium odbornej literatúry. 

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. Práca s odborným textom – vzájomné učenie a skladanie textu. 

2. Diskusia – zdieľanie OPS a kľúčových slov z odbornej literatúry. 

3. Tvorba inovatívnych materiálov – modelované písanie. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Počas stretnutia sme tvorili a analyzovali inovatívne úlohy pre rozvoj predmetných kompetencií: 

finančnej gramotnosti a finančnej matematiky (ukážky): 

 

   Pokladničný doklad 

   ABCD, s.r.o, prevádzka: Hlavná 21, Košice    

   IČ DPH:          SK20234325654 

   16:45:49           Pia 12-09-2021 

   01*0045           Pokladnik: Jana 

   _______________________________________    

   Atlas húb       12,49 € 

   Encyklopédia  25,99 € 

   Marťan  13,99 € 

   ====================================    

   Súčet spolu s DPH 52,47 € 

   Základ dane   € 

   DPH 10%   € 

   Celkom EUR   € 

 

 

Úloha využívajúca IKT – doplňovanie do tabuľky DPH: 

 



 

 

 

Pre podporu finančnej gramotnosti sa nám osvedčili prípadové štúdie, ktoré žiakov motivujú 

k premýšľaniu o danej téme: 

Napríklad sme analyzovali ukážku: 

Ak človek chce používať nejakú vec, tak si ju môže požičať alebo kúpiť. Ukážeme si to na príklade 

bicykla. Ak sa chceme cez víkend bicyklovať a nemáme bicykel, môžeme poprosiť kamaráta, aby nám 

na víkend bicykel požičal. Táto možnosť má tú výhodu, že bicykel nám nemusia rodičia kúpiť – 

potrebovali sme ho len na 2 dni a kupovať bicykel len na 2 dni by bolo veľmi nevýhodné. Takisto 

výhodou je to, že ak sa o bicykel budeme dobre starať, tak nám ho kamarát znovu požičia, ak ho 

budeme potrebovať. Znamená to toľko, že k požičanej veci, tej ktorá nie je naša, sa musíme správať 

zodpovedne tak, aby jej majiteľovi nevznikla žiadna škoda tým,že ju používame. Ak bicykel 

poškodíme alebo stratíme, tak musíme zaplatiť opravu alebo kúpiť nový bicykel. Ak tak neurobíme, 

kamarát nám nabudúce bicykel nepožičia, lebo bude mať s nami zlé skúsenosti . 

 

Druhá možnosť je ak sa chceme bicyklovať pravidelne každý víkend a nechceme byť závislí od toho, 

či nám kamarát bicykel požičia, alebo nie, tak poprosíme napr. rodičov, aby nám bicykel kúpili. Je to 

najjednoduchšia možnosť v prípade, ak majú našetrené peniaze, alebo dostatočne vysoký príjem na 

nákup potrebnej veci. Ak napr. bicykel stojí 300 Eur a rodičia majú spolu mesačný príjem 2 000 Eur, 

nie je problém z tohto mesačného príjmu bicykel kúpiť. Takisto, ak napr. predtým z príjmu 2000 EUR 

pol roka odkladali po 50 Eur, tak budú mať dosť peňazí na nákup bicykla. Výhoda takéhoto nákupu je 

tá, že tovar je ihneď náš, a nie sme nikomu nič dlžní a nemusíme vrátiť žiadny dlh a ani kúpený tovar. 

Nevýhodou je to, že nie vždy mesačný príjem postačuje na okamžitý nákup toho, čo potrebujeme. Čo 

ak si niekto chce kúpiť dom, alebo byt? Ak si niekto chce kúpiť napr. byt alebo dom, tak musí šetriť aj 

niekoľko desiatok rokov, kým by našetril dostatočné množstvo peňazí a v takomto prípade nemôže 



danú vec počas doby šetrenia využívať.  

 

Porovnajte výhody a nevýhody požičania si veci, nákupu za hotové a nákupu na úver. 

 

V závere stretnutia sme vyjadrili spokojnosť s množstvom nápadov na implementáciu do edukácie. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: učebňa INFO3 

Dátum konania stretnutia: 13.12.2021 

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 

 

 

 


