
 

 

Písomný výstup pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a 

prípravy reflektujúc potreby trhu práce 

3. Prijímateľ SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, 
Levice 

4. Názov projektu Prepojenie teórie s praxou – cesta k úspechu. 
5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011ACP8 
6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub finančnej a matematickej 

gramotnosti v bežnom živote -prierezové témy. 
7. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Ing. Zuzana Volfová 

8. Školský polrok  01.09.2021-31.01.2022 
9. Odkaz na webové sídlo zverejnenia 

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

 

10. 

Úvod 

Pedagogický klub finančnej a matematickej  gramotnosti v beţnom ţivote – prierezové témy, bude 

vytvorený učiteľmi všeobecno-vzdelávacích, odborných predmetov a OV, ktorí sa stretávajú s témou 

finančnej gramotnosti a matematickej gramotnosti vo výučbe svojho predmetu, ako prierezovej témy.  

Klub bude fungovať počas školských rokov, od septembra 2020 do januára 2023 (spolu 25 mesiacov) 

a jeho udrţateľnosť vychádza z koncepcie nového modelu SOŠ, ktorého súčasťou sú „riešiteľské 

rady“ tímov pre vzdelávacie oblasti ISCED 3A, ISCED 3C a pre odborné vzdelávanie a prípravu.  

 

Spôsob organizácie: stretnutia 2 krát do mesiaca. Dĺţka jedného stretnutia: 3 hodiny. 

 

Zrealizované stretnutia pedagogického klubu: 

September 2021 – 2 stretnutia, kaţdé v trvaní 3 hod. 

Október 2021 – 2 stretnutia, kaţdé v trvaní 3 hod. 

November 2021 - 2 stretnutia, kaţdé v trvaní 3 hod. 

December 2021- 2 stretnutia, kaţdé v trvaní 3 hod 

Január 2022- 2 stretnutia, kaţdé v trvaní 3 hod 

 

Varianta klubu: pedagogický klub s výstupmi. 

 

Zameranie pedagogického klubu:  

Pedagogický klub sa bude zameriavať na rozvoj finančnej gramotnosti v rámci odborného 

vzdelávania a prípravy na povolanie, ako prierezovej témy a tieţ matematickej gramotnosti v beţnom 

ţivote.  

Cieľom realizácie aktivít pedagogického klubu je zvýšenie odborných kompetencií pedagogických 

zamestnancov pre ďalšie zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti ţiakov naprieč vzdelávaním. 

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


 

 

V rámci činnosti pedagogického klubu sa chceme zaoberať najefektívnejšími metódami a stratégiami 

pre rozvoj finančnej a matematickej gramotnosti.  

Vychádzame z identifikovaných potrieb odborného vzdelávania a prípravy v tejto oblasti, ako sú: 

 prakticky pouţívať informácie z oblasti finančnej a matematickej gramotnosti- v konkrétnych 

situáciách, 

 aplikovať vedomosti o zákonitostiach, zásadách, procesoch, normách a všeobecných pojmoch 

z finančnej a matematickej gramotnosti v širších súvislostiach, 

 monitorovať, analyzovať, plánovať, organizovať a vyhodnocovať konkrétne pracovné 

postupy s ohľadom na efektívnosť, finančnú náročnosť a hospodárnosť. 

 

Finančná gramotnosť  zvyšuje a pozitívne vplýva na rozvoj matematickej gramotnosti ţiaka. 

Odstraňuje bezduché drilovanie od pamäťového učenia sa s porozumením. 

 

Cieľom činnosti nášho pedagogického klubu bude vytvárať inovatívne materiály, Best Practice, OPS, 

zdieľa skúseností, vymieňať si názory v oblasti rozvoja matematickej a finančnej gramotnosti ţiakov.  

 

 

Ďalšie činnosti, ktoré budú realizované v rámci pedagogického klubu: 

- Tvorba Best Practice,  

- Prieskumno-analytická  a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca 

k zlepšeniu a identifikácii OPS,  

- Výmena skúseností pri aplikácii moderných vyučovacích metód,  

- Výmena skúseností v oblasti medzi-predmetových vzťahov, 

- Tvorba inovatívnych didaktických materiálov, 

- Diskusné posedia a štúdium odbornej literatúry,  

- Identifikovanie problémov v rozvoji finančnej a matematickej gramotnosti ţiakov a moţné 

riešenia. 

 

 

Stručná anotácia 

Pedagogický klub finančnej  a matematickej gramotnosti v beţnom ţivote – prierezové témy sa 

zaoberal nasledujúcimi témami: 

- práca s odbornou literatúrou, jej analýza,  

- Najnovšie metódy, techniky a prístupy v identifikácii problémov s nedostatočnou úrovňou finančnej 

a matematickej  gramotnosti, hľadanie súvislostí v rámci OVP, 

- finančné plánovanie, finančný plán,  

-argumentácia, logika,  

- spotrebiteľské produkty, modelovanie rôznych situácií z beţného ţivota, v ktorých sa človek ocitne, 

keď si chce vybaviť spotrebiteľský úver, záţitkové vzdelávanie v uvedenej oblasti. 

- tvorba a analýza Best Practice, OPS. 

 

Kľúčové slová 

Matematická gramotnosť, finančná gramotnosť, Best Practice, OPS, výmena skúseností, metódy 

a inovácie. 

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

 

Zámerom nášho výstupu je popísať aktivity zrealizované učiteľmi, členmi pedagogického klubu na 



zasadnutiach pedagogického klubu finančnej a matematickej gramotnosti v beţnom ţivote – 

prierezové témy. 

 

Priblíţenie témy:  

Finančné vzdelávanie je orientované na rozvíjanie zručností potrebných pre ţivot. Aj keď vedomosti 

a porozumenie sú nevyhnutné, nemali by sme ich vnímať ako hlavný cieľ finančného vzdelávania. 

Edukačný proces má smerovať k tomu, aby si ţiaci osvojili nevyhnutné kľúčové zručnosti, ktorými 

má disponovať zodpovedný občan v oblasti rozumnej spotreby, kritického myslenia a trvalo 

udrţateľného rozvoja. „Finančne gramotný ţiak by mal vedomosti, pravidla, postupy a zručnosti 

aplikovať vo svojom ţivote - jeho správanie by malo byť finančne zodpovedné“ (Hesová, Zelendová, 

2011, s. 9). Na dosiahnutie týchto cieľov ţiaci - mladí spotrebitelia potrebujú nielen vedomosti a 

porozumenie, ale aj kompetencie, ktoré vzhľadom k tomu, ţe peniaze sú neoddeliteľnou súčasťou 

kaţdodenného ţivota môţeme označiť za kompetencie celoţivotné.  

Bez matematickej gramotnosti nie je moţné rozvíjať finančnú gramotnosť ţiaka. V odbornej 

literatúre sa uvádza finančná gramotnosť ako súčasť matematickej gramotnosti. 

 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

Finančná gramotnosť je schopnosť vyuţívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie 

vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoţivotné finančné zabezpečenie. Znalosti obsiahnuté 

vo finančnej gramotnosti uplatňuje v kaţdodennom ţivote kaţdý z nás, a to pri kaţdom nákupe alebo 

predaji, ktoré vykonávame v beţnom ţivote v značnom mnoţstve. Niektoré realizujeme automaticky, 

bez hlbšieho zamýšľania, niektoré naopak vyţadujú hlbšie zamyslenie a analýzu. 

 Finančné vzdelávanie by malo poskytovať dostatočné znalosti a nástroje, ktoré vedú k lepšiemu 

porozumeniu finančných produktov a pojmov tak, aby sme sa mohli správne rozhodovať a aby sme sa 

našimi rozhodnutiami nedostali do problematických situácií. V súčasnej dobe potrebu finančného 

vzdelávania vyvoláva nielen rýchle tempo rastu zadlţovania domácnosti, rýchly vývoj a predaj 

nových finančných produktov.  

Prieskum finančnej gramotnosti Slovenskej bankovej asociácie poukázal na skutočnosť, ţe väčšina 

bankových klientov má nízku schopnosť analýzy a spracovania dostupných informácií, predovšetkým 

v dôsledku neporozumenia základných finančných pojmov. Aţ   ,3   opýtaných respondentov 

uviedlo, ţe „finančný jazyk“ je komplikovaný.  

 

 



Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

Na základe našich skúseností a výmeny dobrej praxe odporúčame zväčšiť priestor pre tému 

finančného plánovania. Finančné plánovanie predstavuje kombináciu všetkých príjmov a výdavkov 

tak, aby boli optimálnym spôsobom zabezpečené potreby jednotlivca rodiny v prítomnosti i v 

budúcnosti. Potreby človeka sú neobmedzené a v priebehu ţivota sa menia. Potreby sú individuálne a 

sú ovplyvnené prostredím, výchovou, vzdelaním a mnohými ďalšími faktormi. Preto nie je moţné 

vytvoriť jednu univerzálnu šablónu osobného rodinného finančného plánu.  

Zjednodušene by bolo moţné finančné plánovanie vnímať ako plánovanie zdrojov na zabezpečenie (v 

čase sa meniacich) potrieb.  

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.  

Matematické poznanie sa produkuje postupne, nezabúdame na základné zásady, ţe začíname od 

konkrétneho ku všeobecnému od jednoduchého k zloţitejšiemu. Pre úspešné uplatnenie sa ţiakov 

v ţivote je práve matematická gramotnosť, ktorú nadobúdajú v škole, veľmi závaţná a dôleţitá. Ţiaci 

sa matematiku učia vnímať a spoznávajú ju v činnosti s predmetmi, ktoré ich obklopujú a to aj 

formou didaktických hier a aktivít. To ich potom vedie k tomu, ţe sa naučia matematiku v ţivote 

prirodzene vyuţívať. 

Schopnosť riešiť problémové úlohy z oblasti finančnej gramotnosti je dôleţitá z hľadiska vyučovania 

matematiky, pretoţe práve na nich sa ukazuje, ako ţiaci vedia vyuţiť matematiku v praxi. Zároveň sa 

u ţiakov rozvíjajú vedomosti a zručnosti v troch oblastiach – čitateľská gramotnosť, matematická 



gramotnosť a prírodovedná gramotnosť. Ak ţiaci nebudú správne rozumieť textom v učebniciach 

rôznych vyučovacích predmetov, ich vedomosti nebudú môcť byť dostatočne hlboké. Je častým 

javom, ţe ţiak nevie vyriešiť problémovú úlohu, pretoţe aj keď si ju opakovane prečíta, nevie z textu 

zistiť, čo je dané a čo má vlastne zistiť. Zlyháva teda hneď v prvej fáze riešenia, ktorá nesúvisí s 

matematikou, ale s čítaním s porozumením. Výbornou príleţitosťou pre odstránenie týchto 

nedostatkov sú slovné úlohy. Našou úlohou je ţiakov učiť nielen to, ako riešiť takéto úlohy, ale aj to, 

ako im porozumieť skôr, neţ ich začne riešiť.  

Dobrá prax – analýza 

Predstavivosť.  

To, či ţiak vyuţil alebo nevyuţil svoju priestorovú predstavivosť, viem dobre odčítať z náčrtov 

a plánov, ktoré ţiak vytvára, napr. ako projektovú úlohu. Rozvíjanie schopnosti uplatňujeme 

aplikáciou didaktickej zásady názornosti. Pozornejší sme pri posudzovaní sociálnej a praktickej 

predstavivosti. Je dôleţité, aby ţiaci zaţili rôzne sociálne situácie, o ktorých hovoria problémové 

úlohy z oblasti finančnej gramotnosti, premýšľali o nich a uvedomili si vzťahy a súvislosti. Na jednej 

strane sú ţiaci, ktorí sú v procese socializácie výborní, avšak sú aj takí, ktorí tú skúsenosť nemajú, a 

preto majú s riešením niektorých slovných úloh problém. Sociálnu a praktickú predstavivosť moţno 

vymedziť ako schopnosť orientovať sa v sociálnom priestore a vyuţívať skúsenosti zo ţivota v riešení  

úloh. Ukazovateľom, ţe problémom nezvládania úloh je nedostatočné rozvinutie schopnosti sociálnej 

a praktickej predstavivosti, môţe byť v prvom rade informácia, ţe ţiak sa pohybuje v prostredí 

chudobnom na podnety. To je signál, ţe ţiak nemá dostatočnú skúsenosť práve v tej oblasti, ktorej sa 

úlohy týkajú. V tomto prípade je potrebné ţiakovi doplniť chýbajúce informácie, k čomu odporúčame 

vyuţívam hlavne internetové zdroje, aby si ţiak predstavil sociálny kontext, vzťahy, či beţne 

zauţívané postupy v oblasti rôznych tém súvisiacich s finančnou gramotnosťou. 

Predpokladom úspešného vyriešenia problémových úloh je ich porozumenie. Preto na záver 

zdôrazňujeme, ţe učiteľ sa má ubezpečiť, ţe ţiak rozumie všetkým pojmom, ktoré sa vyskytujú v 

texte úlohy. Platí to nielen o matematických pojmoch, ale aj o informáciách z reálneho ţivota. Môţe 

ísť aj o odborné pojmy, ktoré sú súčasťou učiva iného predmetu, môţe ísť o pojmy, ktoré by ţiaci 

mali poznať z iných predmetov, no môţe ísť aj o cudzie slová alebo o pojmy z beţného jazyka, ktoré 

sa na ţiadnom školskom predmete explicitne nepreberajú. V oblasti finančnej gramotnosti je táto 

problematika ešte viac zvýraznená. 

Ukáţky z aktivít: 

Aktivita „Rozpočet“  



Ciele aktivity 1. Uvedomiť si svoje vlastné potreby a potreby svojej rodiny.  

2. Vedieť popísať spôsoby, ktorými naplníme finančné potreby v rodine ( 

3. Rozvíjať komunikačné a prezentačné zručnosti ţiakov.  

Čas trvania 20 minút  

Pomôcky písacie potreby, hárok papiera, fixy, flipchart tabuľa a PC. 

 Príprava  

V elektronickej forme som si pripravila nasledovné otázky:  

1. Aké náklady na chod domácnosti má vaša rodina? 

 2. Koľko   tvoria z toho vaše výdavky?  

Priebeh aktivity V úvodnej časti sme si so ţiakmi zopakovali, čo sú výdavky a príjmy ako súčasť 

kaţdého rozpočtu. Potom sa ţiaci rozdelili do dvoj alebo trojčlenných skupín (zavisí to podľa ich 

počtu v triede). Skupinkám som rozdala fixy a papiere formátu A2. Ţiaci diskutovalia. Ahľadali 

riešenia – odpovede na otázky, výsledky zapísali na papier. Po uplynutí časového limitu jednotlivé 

skupinky prezentovali pred ostatnými spoluţiakmi svoje riešenia (cca 2 minúty pre kaţdú skupinu). 

Ostatní spoluţiaci im mohli klásť doplňujúce otázky. 

Aktivita- spotrebiteľské práva 

Ciele aktivity  

1. Uvedomiť si zraniteľnosť niektorých cieľových skupín zákazníkov voči manipulatívnym praktikám 

neserióznych obchodníkov.  

2. Vedieť rozoznať nekalé reklamné a obchodné praktiky neserióznych firiem. Čas trvania 1 

vyučovacia hodina. 

 Pomôcky PC, DVD s filmom „Šmejdi“ alebo jeho on-line verzia, písacie potreby, papier na 

poznámky . 

Otázky: 

1. Ktorú skupinu ľudí nazývame “šmejdi”? 2. Prečo ich označujeme práve týmto názvom? 3. Na 

ktorú cieľovú skupinu ľudí sa nekalé praktiky zameriavajú? Prečo? 4. čo je podstatou týchto praktík?  

Ţiaci diskutovali a hľadali odpovede na otázky. Na záver prezentovali svoje výsledky.  



Odporúčame pokračovať v aktivitách nášho pedagogického klubu podľa plánu činností. 
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