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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a tvorba námetov na medzi-predmetovú výučbu pri 

rozvoji finančnej a matematickej gramotnosti. Spoločne sme diskutovali o téme dlhy a ako uvedenú 

tému aplikovať prierezovo, tvorili sme námety na OPS a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické 

odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: finančná gramotnosť, matematická gramotnosť, medzipredmetová výučba, dlhy. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odborných zdrojov. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba námetov 

4. Záver. 

 

Témy: 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. Spoločné vyhodnotenie odborných zdrojov – získavanie inšpirácie – metóda INSERT. 

2. Diskusný kruh. 

3. Asociačný clustering – tvorba námetov. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

 

V rámci diskusie sme sa zhodli, že súčasťou dôležitých spôsobilostí v tejto oblasti finančnej 

gramotnosti je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných 

finančných zdrojov s cieľom dosiahnuť svoje životné víze – teda samotná podstata finančnej 

gramotnosti. 

V rámci stretnutia sme podrobili analýze  árodný štandard finančnej gramotnosti, ktorý je 

implementovaný do vzdelávacieho obsahu, a teda tvorí východisko pre možnosti medzipredmetovej 

výučby.  

 a základe tohto štandardu je jasné, že žiaci sa musia naučiť orientovať v situáciách z bežného 

každodenného života, rozhodovať, zisťovať, porovnávať, poznávať riziká a riešiť každodenné 

problémy. Z tohoto dôvodu rozvíjame predmetné kompetencie prierezovo, pracujeme napríklad so 

žiakmi na ich komunikačných a sociálno-interakčných spôsobilostiach. Ide o schopnosť: 

 

 formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky a názory v logickom slede, vyjadrovať sa  

výstižne, súvisle a kultivovane v písomnom aj ústnom prejave,  

 načúvať prejavu druhých ľudí, porozumieť im, vhodne na ne reagovať, účinne sa  

zapájať do diskusie, obhajovať svoj názor a vhodne argumentovať,  

 využívať získané komunikatívne zručnosti k vytváraniu vzťahov potrebných  

k plnohodnotnému spolužitiu a kvalitnú spoluprácu s ostatnými ľu mi.  

 nterpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti v medzipredmetovej výuke 

 účinne spolupracovať v skupine, podieľať sa na vytváraní pravidiel práce v tíme, na základe 

poznania alebo prijatia novej roly v pracovnej činnosti pozitívne ovplyv ovať kvalitu 

spoločnej práce,  

 podieľať sa na utváraní príjemnej atmosféry v tíme, na základe ohľaduplnosti a úcty pri 

jednaní s druhými ľu mi prispievať k upev ovaniu dobrých medziľudských vzťahov, v 

prípade potreby poskytnúť pomoc alebo o  u požiadať,  

 prispievať k diskusii v malej skupine i k diskusii celej triedy, chápať potrebu efektívne 

spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oce ovať skúsenosti druhých ľudí,  

 vytvárať si pozitívny obraz o sebe samom, ktorý podporuje jeho sebadôveru a samostatný 

rozvoj  ovládať a riadiť svoje konanie a správanie tak, aby dosiahol pocit sebauspokojenia a 

sebaúcty.  



 

Pre rozvoj týchto kompetencií sa nám najlepšie využíva projektové vyučovanie – spoločne sme 

navrhli nasledovný námet na prácu: 

Projekt – Fiktívna banka 

1. časť – zhromaždiť a spracovať informácie  

A  navštíviť 3 finančné inštitúcie v okolí, informovať sa o produktoch pre deti a mládež, vypýtať si 

informačné materiály,  

− písomne vypracovať odpovede na zadané otázky, 

   spracovať písomnou formou referát na zadanú tému, − prezentovať referát ústnou formou.  

2. časť – naučiť sa základy finančnej matematiky, ovládať základné pojmy a vzťahy, vedieť riešiť 

typové úlohy.  

3. časť – založiť si vlastnú fiktívnu banku  

 vymyslieť jej názov, logo, reklamné heslo,  

 vypracovať finančnú politiku banky  zameranú na vklady občanov a produkty pre  

deti a mládež ,  

 vyriešiť zadané úlohy týkajúce sa vašej banky,  

 pripraviť letáky o vašej banke,  

 pripraviť prezentáciu a realizovať ju.  

 asový harmonogram  

− práca doma:  

o návšteva bánk, vyplnenie ankety – 1 týžde  o príprava referátu – 2 týždne 

o príprava vystúpenia, letákov – 2 týždne  

− práca v škole: 

o motivácia, zadanie projektu, výber tém na referát – 1 hodina o základy finančnej matematiky –   

hodín 

o súťaže v riešení úloh – 2 hodiny 

o príprava prezentácie – 1 hodina 

o referáty – 1 hodina 

o prezentácia bánk – 2 hodiny  

Odporúčame pokračovať v diskusii k uvedeným témam a zdieľať didaktické materiály. 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Zuzana Volfová 
15. Dátum 10.5.2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Eva Sleziaková 
18. Dátum 11.5.2022 
19. Podpis  

 



Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Učebňa INFO3 

Dátum konania stretnutia: 9.5.2022 

Trvanie stretnutia: od15,00hod do18,00hod  

 

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 

 

 


