
 

 

Správa o činnosti 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 sluţieb, 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 beţnom ţivote- prierezové témy. 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 16.5.2022 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Učebňa INFO 3 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing. Zuzana Volfová 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

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

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba námetov na prierezovú výučbu a diskusia o jej 

moţnostiach pre rozvoj finančnej a matematickej gramotnosti. Spoločne sme na predmetnú tému 

diskutovali, vymieňali si naše pedagogické skúsenosti a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické 

odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: medzipredmetová výučba, diskusia, dlhy a úroky, finančná gramotnosť. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odbornej literatúry. 

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. Analýza odbornej literatúry – čítanie s otázkami. 

2. Diskusný kruh. 

3. Brainstorming pedagogických námetov. 

4. Záver. 

13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci diskusie sme sa zamerali na tému: úrokovanie a prácu s dlhmi. V rámci pedagogického 

procesu sa snaţíme oboznámiť ţiakov so základnými pojmami z finančnej matematiky. Pre lepšie 

pochopenie základných pojmov odporúčame ţiakom prezentovať nasledujúcu predstavu, napríklad 

metódou svet v mojej hlave. 

 

 áme určitú sumu peňazí  napr. 5     , ktorú chceme uloţiť v banke.  

 noţstvo peňazí, ktoré vloţíme do banky, nazývame kapitál  istina .  anka sa tak stáva dlţníkom a 

my veriteľom  ten, kto poţičal peniaze . Po určitej dobe nám musí banka zaplatiť úrok  napr. 4     

ako odmenu za to, ţe m ţe pouţívať naše peniaze. Ke ţe vloţená suma m ţe byť r zna, úrok 

vypočítame ako percentuálnu časť istiny. Počet percent  určuje banka  sa nazýva úroková miera 

 napr. 8  .  k ju vyjadríme v tvare desatinného čísla, hovoríme o úrokovej sadzbe  napr.  , 8 . 

Obdobie, za ktoré sa počíta úrok, sa nazýva úroková peri da  najčastejšie 1 rok, píšeme p.a. – per 

annum).  

 

Ţiakom po teoretickom úvode poskytneme nasledovné príklady pre rozvoj predmetných gramotností 

z oblasti jednoduchého úrokovania, kde sa úrok v kaţdej úrokovej peri de počíta vţdy z toho istého 

základu.  

 

Príklad 1:  

 ypočítajte výšku úroku, ktorý nám vyplatí banka za obdobie 3 rokov pri jednoduchom úrokovaní, ak 

počiatočný vklad bol 2       pri ročnej úrokovej miere 3,5 .  ká bude budúca hodnota vkladu  

           

K0 =2000; p=3,5%;i=0,035;n=3;u=?;Kn =?  

u = K0 .i.n = 2000.0,035.3 = 210  

Kn =K0 +u=2000+210=2210 

 rok za 3 roky bude 21    a hodnota vkladu vzrastie na 221   .  

  skutočnosti sú však výnosy z úrokov zdaňované.  aň je povinná platba, ktorú musí daňovník 

zaplatiť do štátneho rozpočtu. Povinnosť platiť dane je v kaţdej krajine, rozdielna je len ich výška.   

prípade beţného účtu alebo vkladnej kniţky daň strhne z úrokov banka a na účet pripíše uţ iba čistý 

výnos vkladu  teda úrok zmenšený o zrazenú daň .  

 



 

Príklad 2:  

 a vkladnú kniţku si pani  argová vloţila na jeden rok sumu 12       pri úrokovej miere 3,2  . 

 kú čiastku pripíše banka pani  argovej na účet, ak úrok banka zdanila 19   daňou             

K0 =12000;p=3,2%;i=0,032;n=1;u=?  

u = K0 .i.n  12   . , 32.1  384 daň 384. ,19   72,96  

čistý výnos 384 – 72,96   311, 4 Pani  argovej banka pripíše 311, 4  .  

Odporúčame zaradiť cvičenia, pri ktorých budú ţiaci tvoriť rozhodnutia, pričom nemusí ísť 

o rozhodnutia len matematickej povahy, ale aj o rozhodnutia z oblasti beţného ţivota – rozhodnutie 

kam na dovolenku, rozhodnutie o práci, rozhodnutie o bývaní, a pod. Je potrebné ţiakom poukázať 

to, čo všetky tieto úlohy spája, a čo nesmú pri rozhodovaní zľahčovať, prípadne ignorovať.  

Pri tvorbe námetov sme si pomohli obsahovými štandardmi predmetov, napríklad pri výučbe 

odborných predmetov zaradiť tvorbu rozhodnutí o výbere materiálov do výroby, o výbere pracovných 

postupov, práca s alternatívnymi riešeniami.  

Odporúčame  alej diskutovať o prepojení obsahových štandardov a pri koncipovaní cieľa edukácie 

vychádzať z komplexného pohľadu na ţiaka. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Učebňa INFO3 

Dátum konania stretnutia: 16.5.2022 

Trvanie stretnutia: od15,00hod do18,00hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 
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6. PaedDr. Michaela OllerínyDobrotková  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

 

 

 


