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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia klubu bola tvorba výstupu, ako zhrnutia našich skúseností, vedomostí a prístupov 

pri rozvoji finančnej a matematickej gramotnosti. Na stretnutí sme diskutovali, zdieľali naše názory 

a postoje a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: výstup pedagogického klubu, finančná gramotnosť, matematická gramotnosť. 

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

Hlavné body: 

1. Spoločná asociácia nápadov. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba OPS. 

4. Záver. 

 

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

Program stretnutia: 

 

1. Asociačný clustering – výmena nápadov a dobrej praxe. 

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


2. Diskusný kruh. 

3. Tvorba OPS – kreatívne písanie. 

4. Záver. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Spoločne sme pracovali na tvorbe nasledovného prehľadu kľúčových kompetencií z oblasti finančnej 

a matematickej gramotnosti, ktoré odporúčame aj naďalej rozvíjať, najmä pomocou projektovej 

metódy. Kľúčové kompetencie: 

 

 nájsť, vyhodnotiť a pouţiť finančné informácie,  

 poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,  

 rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,  

 stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,  

 rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,  

 efektívne pouţívať finančné sluţby,  

 plniť svoje finančné záväzky,  

 zveľaďovať a chrániť svoj majetok,  

 porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a  

ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny,  

 hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie, inšpirovať sa príkladmi úspešných  

osobností,  

 porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta pe azí,  

orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií  N S, komerčné banky, poisťovne a  

ostatné finančné inštitúcie   

 

Pre rozvoj týchto spôsobilostí odporúčame projektové vyučovanie. Od koncepcie tradičného 

vyučovania sa líši v niekoľkých základných systémových znakoch :  

 v cieľoch – rešpektovanie jedinečnosti osobnosti ţiaka,  

 v obsahu – obsah je modifikovateľný, učivo nie je cieľom, ale prostriedkom  

rozvoja schopností, záujmu, tvorivosti,  

 v postupoch, metódach, formách – rozvíjajú tvorivosť ţiakov, dôraz sa kladie na  

aktivitu a spoluprácu ţiakov, v postavení ţiaka – ţiak má moţnosť zasahovať do priebehu 

vyučovania, vyuţíva sa jeho spontánnosť a nápaditosť, poznatky si osvojuje samostatne, preberá na 

seba zodpovednosť,  

 v postavení učiteľa – stáva sa facilitátorom vzdelávania,  

 v organizácii vyučovania – integrácia predmetov. 



 

Na základe našich skúseností s projektovým vyučovaním, sme vytvorili nasledovný prehľad stratégií 

jeho implementácie pri rozvoji finančnej gramotnosti: 

 

Medzi najdôleţitejšie výhody projektovej metódy patrí stimulácia motivácie, podpora kreativity, 

podpora samostatnosti, vytváranie študijných návykov a celková zmena vzťahu k predmetu a k 

štúdiu.  

 

Projektové vyučovanie má motivačnú silu, kaţdý ţiak si vytvára svoj projekt, ktorý môţe 

prezentovať. Motivácia podporuje rozvoj prakticky všetkých kompetencií finančnej gramotnosti.  

Projekty sú blízke logike ţivota, pretoţe po celý ţivot človek pracuje s financiami. Projekt 

zamestnáva a formuje celú osobnosť. Ţiak musí vyhľadať informácie, spracovať ich a vytvoriť si 

finančný rozpočet na podnikanie, získava prehľad o výdavkoch, stanovuje si kritéria pre výber 

bankového produktu. Pozná tak základné pravidlá riadenia vlastných financií, a čiastočne si tieto 

pravidlá prispôsobuje svojej individuálnej situácii.  o projektu je zapojená nielen kognitívna, ale aj 

emocionálna časť osobnosti.  ytvára si vzťah k peniazom a uvedomuje si ich potrebu pre dosiahnutie 

cieľa, pričom sa spolieha predovšetkým na svoje schopnosti.  obrý projekt a jeho riešenie prináša 

pocit úspechu pre kaţdého ţiaka.  moţ uje kvalitatívne formovanie a individualizáciu vo vyučovaní, 

ţiak si vytvára vlastné tempo, môţe si osvojiť viac vedomostí, priniesť nové informácie, čo odlíši od 

ostatných spoluţiakov a zárove  obohatí nielen jeho ale celý kolektív. Z týchto dôvodov odporúčame 

okrem projektového vyučovania na zváţenie aj problémové a situačné metódy, ktoré sú ale často uţ 

vo vyššie spomenutom prístupe zaintegrované. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Učebňa INFO3 

Dátum konania stretnutia: 20.6.2022 

Trvanie stretnutia: od15,00hod do18,00hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 
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5. Mgr. Ivana Libutková  SOŠTaS, Pod 
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6. PaedDr. Michaela OllerínyDobrotková  SOŠTaS, Pod 
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