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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba a  analýza inovatívnych didaktických materiálov pre 

rozvoj finančnej a matematickej gramotnosti v praxi. Súčasťou stretnutia bola aj diskusia.  

Cieleným rozvojom finančnej a matematickej gramotnosti zvyšujeme kreativitu ţiaka. Tieto cesty 

rozvoja kreativity, ktoré aplikujeme prostredníctvom matematickej gramotnosti sme zhrnuli 

v nasledujúcich bodoch: obmedzenie tradičného vzdelávania, uplatnenie rovesníckeho vzdelávania, 

vyuţitie moderných alternatív edukácie, implementácia zásad konštruktivizmu, zvýšenie dynamiky 

edukácie. 

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

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

Hlavné body: 

1. Práca s odbornými zdrojmi. 

2. Diskusia. 

3. OPS. 

4. Záver 

 

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

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


Program stretnutia: 

 

1. Spoločné čítanie odborných zdrojov – skupinová práca. 

2. Diskusný kruh. 

3. Tvorba  a analýza inovatívnych materiálov – metódy kognitívnych operácií. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Ukáţky z analyzovaných OPS: 

OPS1 

 nalýza bankových produktov  

 ázov témy  nalýza bankových produktov (názov projektu si neskôr upravuje ţiak podľa vybraného 

bankového produktu). 

 ormy realizácie projektovej úlohy:  

Pri realizácii tohto projektu pracujú ţiaci samostatne, prípadne vo dvojiciach, ak majú záujem o ten 

istý bankový produkt. V konečnej fáze si ţiak aj tak vyberá produkt podľa ním stanovených kritérií. 

 asový rámec:   vyučovace hodiny  

 a prípravnú fázu stačí 1  – 1  minút potom uţ ţiaci pracujú samostatne, alebo maximálne v 

skupinách po dvoch .  

 

 ealizačná fáza – 2 vyučovacie hodiny 

1. hodina – zozbieranie informácií o vybranom produkte a analýza ponúk jednotlivých bánk  

2. selekcia informácií, nahrávanie informácií do tabuliek  

Tieto dve hodiny sú tieţ postačujúce.  k si ţiak vyberie náročnejší bankový produkt, m ţe projekt 

dokončiť doma. 

Prezentácia - na prezentáciu sú vyčlenené dve hodiny, niekedy sú nepostačujúce, hlavne vtedy, ak je 

v čšia skupina. Počet hodín potrebných na prezentáciu závisí od veľkosti skupiny.  

 

Kladné stránky projektu: 

Pomocou tohto projektu sa tieţ darí rozvíjať kompetencie, ktoré určuje národný  

štandard finančnej gramotnosti: 

 

Kompetencia  nájsť, vyhodnotiť a pouţiť finančné informácie  sa rozvíja takým sp sobom, ţe ţiaci 

pracujú prevaţne samostatne na nimi zvolenom bankovom produkte, pričom zd raz ujeme, aby si 

vybrali produkt, ktorý naozaj potrebujú analyzovať.  

Projekt ho učí porozumieť základným pojmom v oblasti bankových produktov, učí ho, vyberať si 

podľa ním zvolených kritérií . 



 

 

- Projekt zárove  zamestnáva a formuje celú osobnosť.  o projektu je zapojená nielen kognitívna, ale 

aj emocionálna časť osobnosti , ţiaci si uvedomia , ţe peniaze sú d leţitým prostriedkom a je 

potrebné k nim pristupovať zodpovedne.  

 

- Učíme tieţ riešiť problémy, pretoţe pri vytváraní projektu ţiak musí vyriešiť viac problémov, ktoré 

na seba nadv zujú.  

 

- Učíme hľadať informácie, bez ktorých by nemohol nič vytvoriť.  e len na ţiakovi, aký zdroj 

informácií pouţije.  

 

- Projekt má aj morálnu dimenziu, podnecuje vytváranie zodpovednosti k financiám a k rodine.  

 a hodnotenie výstupov sme spoločne so ţiakmi vypracovali tabuľku . Ţiaci prezentujú projekt 

individuálne.  

 

Výzvy projektu  

1.  asová dotácia - napriek snahe, prezentačná časť projektu nám m ţe zabrať viac času.  

2. Projektové vyučovanie je zvlášť citlivé na hodnotenie, pretoţe sa nedajú stanoviť presné 

kritériá na hodnotenie, nakoľko projekty sú individuálne a niektoré sú veľmi jednoduché, iné 

mimoriadne prepracované.  

OPS2  

Viacúrov ový model kladenia otázok aplikovaný v procese rozvoja finančnej a matematickej 

gramotnosti: 

 ítanie a porozumenie matematickému textu má vyššiu náročnosť, nakoľko v matematickom texte sa 

vyskytuje zmes slov, čísel, písmen, symbolov a grafov. Ţiak musí prechádzať zo slovníka pojmov do 

slovníka symbolov. Výskum v tejto oblasti naznačil, ţe učivo v učebnici z matematiky pre príslušný 

ročník, vyţaduje čitateľskú vyspelosť ţiaka v predstihu troch rokov (americký výskum - Brennan, 

Dunlap, 1985).  

Výbornou pomôckou pre prácu s odborným textom je grafická schéma ako prostriedok 

viacúrov ového modelu zadávania otázok. Stratégiu pouţitia grafickej schémy m ţeme definovať 

v piatich krokoch: 

- preformulovanie otázky – ţiak, ktorý dokáţe problém vyjadriť vlastnými slovami, lepšie chápe 

opísanú situáciu a bude úspešnejší v jej riešení, 

 

- výber informácií, ktoré sú nevyhnutné pre riešenie úlohy. Tieto informácie m ţu byť zadané 



priamo, alebo sú súčasťou čiastkových výpočtov, 

- stanovenie plánu matematických výpočtov, ktoré sú nevyhnutné pre riešenie úlohy. Ţiak musí 

plánovať nielen samotné výpočty, ale aj poradie krokov  jednotlivých operácií, 

-  samotný výpočet,  

- celkové posúdenie úlohy- ţiak uskutoční analýzu a rozhodne, či je vypočítaný výsledok správny. 

Skontroluje predchádzajúcu postupnosť krokov a porovná výsledok so zadanými údajmi. 

Odporúčam implementovať  vyššie uvedené do  pedagogickej praxe. 

 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Zuzana Volfová 
15. Dátum 11.1.2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Eva Sleziaková 
18. Dátum 12.1.2022 
19. Podpis  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: učebňa INFO3 

Dátum konania stretnutia: 10.1.2022 

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 

 

 

 


