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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. 

 

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. 

 

 

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, 
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 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: 

- skupinová práca a jej vplyv na rozvoj finančnej a matematickej gramotnosti,  

- OPS v danej oblasti,  

- prezentácia OPS,  

- projektová vyučovacia metóda,  

- dlhy a ako im predchádzať, tvorivá dielnička. 

 

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:  

Finančná gramotnosť je dôleţitou (kľúčovou) schopnosťou ţiaka a nevyhnutným predpokladom pre 

ďalší úspešný osobnostný a profesijný rast ţiaka.  

Pre úspešnú realizáciu finančného vzdelávania je najdôleţitejšie porozumenie podstate finančnej 

gramotnosti.  ŠF  ( árodný štandard finančnej gramotnosti) definuje finančnú gramotnosť ako 

„schopnosť vyuţívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných 

zdrojov s cieľom osvojiť si zodpovedné celoţivotné finančné správanie.“ Medzinárodná štúdia P S  

definuje finančnú gramotnosť ako znalosť a pochopenie finančných pojmov a rizík  sú to schopnosti, 

motivácia asebadôvera vyuţívať získané vedomosti za účelom vykonávania efektívnych rozhodnutí v 



celom rade finančných súvislostí s cieľom zlepšiť finančnú situáciu jednotlivca i spoločnosti, a tým 

im umoţniť účasť na ekonomickom dianí.  

Matematická gramotnosť spočíva: 

o v porozumení rôznym typom matematického textu (symbolický, slovný, obrázok, 

graf, tabuľka) a v aktívnom pouţívaní a dotváraní rôznych matematických jazykov,  

o  v schopnosti získavať a triediť matematické skúseností pomocou vlastnej 

manipulatívnej a špekulatívnej (bádateľskej) činnosti. Matematické schopnosti 

najlepšie mapujú úlohy, ktoré vedú ţiaka k získavaniu čiastkových výsledkov, 

z ktorých pomocou vhodne zvolenej organizácie údajov (tabuľka, graf, usporiadanie) 

dôjde  k všeobecnému poznaniu.  

o  v  tvorení modelov a protikladov, v rozvoji schopnosti správne argumentovať,  

o  V schopnosti účinne pracovať s chybou, ako podnetom k hlbšiemu pochopeniu 

skúmanej problematiky, 

o v schopnosti individuálne i v diskusii analyzovať procesy, pojmy, vzťahy a situácie 

v oblasti matematiky, 

o  v  schopnosti vytvárať systém v budovaní pojmov a identifikácii vzťahov medzi 

nimi. 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

Predmet matematika je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval 

Európsky parlament: „Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a pouţívať matematické 

myslenie na riešenie rôznych problémov v kaţdodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých 

numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická 

kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu pouţívať matematické modely 

myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“ 

Matematika má byť ţiakom  sprístupnená ako prirodzená súčasť  ţivota. Finančná gramotnosť je 

súčasťou matematického vzdelávania, prekrývajú sa v obsahovom štandarde a finančná gramotnosť 

prináša reálny pohľad na potrebu matematického vzdelávania. Problémom, ktorý pretrváva sú 

výsledky SR v testovaní úrovne matematickej a finančnej gramotnosti. 

 a základe definovaného problému sme hľadali počas zasadnutí pedagogického klubu efektívne 

riešenia. 

 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

Počas zasadnutí sme analyzovali OPS, ktoré sme získali počas realizácie aktivity v edukácii. 

 iekoľko ukáţok z analyzovaných OPS 

Best Practice1.  

Ekonomika a matematika (prierezová výučba)– vypĺňanie formulárov s číselnými údajmi, práca s 

údajmi vyjadrenými v percentách, mierky máp a plánov, kurzy a meny peňazí, elementárna finančná 

matematika domácnosti (rozhodovanie o výhodnosti nákupu alebo zľavy, poistenie, rôzne typy daní a 

ich výpočet, výpisy z účtov a faktúry).   



Prostredníctvom projektovej metódy ţiak vytvára krátkodobý  a dlhodobý finančný plán, 

Ţiak sa učí  plánovať si  svoju budúcnosť z pohľadu svojich záujmov, potrieb, moţností a identifikuje 

prekáţky, ktoré musí zdolať, ak chce dosiahnuť naplánovaný cieľ,  

Ţiak si uvedomuje  svoje sny, ktoré môţu byť  zdrojom ďalšej ţivotnej motivácie. 

 a základe mojich skúseností odporúčam hlavne vo výučbe  ţiakov prvého ročníka vyvolať efektívnu 

diskusiu o tom, v akej pozícii  alebo v akej ţivotnej situácii  sa  „vidia“ o 5 rokov alebo po 

uplynutí  10 -15 rokov. Mnohí z nich si uvedomia, ţe na naplnenie svojich  predstáv alebo snov  je 

nutné  celoţivotne sa vzdelávať a pracovať na svojom ďalšom  osobnostnom rozvoji. V rámci 

motivácie a vzbudenia záujmu môţeme pouţiť aktivitu: čiara ţivota. 

Vyzveme ţiakov, aby porozmýšľali nad svojou budúcnosťou, a to spôsobom zadávania otázok. 

 ko si predstavujete svoj ţivot  o 5 rokov, o 10 rokov? 

 ko by ste charakterizovali váš súčasný ţivot? Čo Vám prináša radosť a naopak, z čoho máte obavy? 

Môţete svoje pocity vyjadriť nielen slovným opisom, ale aj obrázkom, symbolom, voľbou farby, 

sklonom čiary. Vyznačte aj významné body zo svojej minulosti a porozmýšľajte ako  ovplyvnili váš 

súčasný ţivot.  ájdite súvislosť medzi tým, čo vás zaujíma a aktivitami, ktoré si plánujete do 

budúcnosti. 

Mladí ľudia napriek tomu, ţe sa k nim z rôznych strán  dostávajú informácie o prepojení 

matematického vzdelávania  a štúdia informatiky, akoby si túto spojitosť neuvedomovali alebo si ju 

uvedomia veľmi neskoro. Práve takéto aktivity, akou je aj čiara ţivota,  spôsobujú zvýšenú aktivitu 

ţiaka vo výučbe. Predpokladám, ţe v procese zamýšľania sa nad svojou budúcnosťou a grafickým 

znázornením –  plánovaním ţivotných medzníkov,  u niektorých z nich dochádza k pochopeniu alebo 

prijatiu reality. 

OPS 

Rozhodni sa správne 

Túto aktivitu som zrealizovala v rámci finančnej matematiky. Úlohou ţiaka bolo vybrať si dva 

modely áut, ktoré povaţuje za zaujímavé s podmienkou, ţe jeden model by si kúpil   starší a druhý 

model nový. Ďalej pokračovali rozvíjaním úvahy, ktoré auto by bolo pre nich výhodnejšie. 

Zostavili  kalkuláciu finančnej náročnosti kúpy a prevádzky oboch áut v časovom horizonte desiatich 

rokov. 

Vytvorenie úsudku:  Ja by som si vybral nové auto, lebo má menšie náklady spojené s pouţívaním 

auta . Trošku sa mi nepáči, ţe má väčšiu spotrebu ako staré auto, ale keď  si porovnám výdavky,  tak 

náklady sa vyrovnajú.  Staré auto by som si nevybral preto, lebo má veľké výdavky. 

Výsledky ţiaci prezentovali v triednom kolektíve a súčasťou prezentácií bola aj diskusia na danú 

tému.  

Časová dotácia a organizačná forma hodiny: 

Pouţila som metódu prevrátenej výučby. Ţiaci pracovali so zadaním úlohy v domácom prostredí 



a výsledkom ich domácej prípravy boli prehľadne vypracované tabuľky, ktoré sa stali základom ich 

prezentácie. Mnohí ţiaci  spracovali danú tému aj s  obrázkami a zapojili do aktivity rodičov. 

Spoločne diskutovali o výhodnosti kúpy auta. 

OPS – téma dlhy prostredníctvom prípadovej štúdie 

Ak sa chceme cez víkend bicyklovať a nemáme bicykel, môţeme poprosiť kamaráta, aby nám na 

víkend bicykel poţičal. Táto moţnosť má tú výhodu, ţe bicykel nám nemusia rodičia kúpiť – 

potrebovali sme ho len na 2 dni a kupovať bicykel len na 2 dni by bolo veľmi nevýhodné.  

Takisto výhodou je to, ţe ak sa o bicykel budeme dobre starať, tak nám ho kamarát znovu poţičia, ak 

ho budeme potrebovať.  k bicykel poškodíme alebo stratíme, tak rodičia musia zaplatiť opravu alebo 

kúpiť nový bicykel.  k tak neurobíme, kamarát nám nabudúce bicykel nepoţičia, lebo bude mať s 

nami zlé skúsenosti .  

Druhá moţnosť je ak sa chceme bicyklovať pravidelne kaţdý víkend a nechceme byť závislí od toho, 

či nám kamarát bicykel poţičia, alebo nie, tak poprosíme rodičov, aby nám bicykel kúpili.  e to 

najjednoduchšia moţnosť v prípade, ak majú našetrené peniaze, alebo dostatočne vysoký príjem na 

nákup potrebnej veci. Výhoda takéhoto nákupu je tá, ţe tovar je ihneď náš, a nie sme nikomu nič 

dlţní a nemusíme vrátiť ţiadny dlh a ani kúpený tovar.  evýhodou je to, ţe nie vţdy mesačný príjem 

postačuje na okamţitý nákup toho, čo potrebujeme. Čo ak si niekto chce kúpiť dom, alebo byt?  k si 

niekto chce kúpiť napr. byt alebo dom, tak musí šetriť aj niekoľko desiatok rokov, kým by našetril 

dostatočné mnoţstvo peňazí a v takomto prípade nemôţe danú vec počas doby šetrenia vyuţívať.  

Úvery ľudia poberajú na rôzne účely, v rôznej výške a na rôzne dlhé obdobie.  a jednej strane o ne 

ţiadajú pri beţných potrebách na zabezpečenie chodu domácnosti, na nákup tovarov a sluţieb beţnej 

spotreby – napr. bicykel, práčka, chladnička, dovolenka a pod.  a druhej strane si prostredníctvom 

nich zaobstarávajú veci, ktorými sú napríklad domy, byty, autá a podobne - to znamená tovary, ktoré 

stoja viac peňazí a dajú sa vyuţívať dlhšie.  ajčastejšie typy úverov, s ktorými sa môţeme stretnúť:  

 Spotrebný úver  

  ypotekárny úver  

 Kontokorentný úver  

 Kreditná karta  

 Leasing  

Prostredníctvom brainstormingu sme zadefinovali spoločné charakteristiky efektívnych metód 

vzdelávania v oblasti matematickej a finančnej gramotnosti: 

- úloha je definovaná ako výzva,  ide hlavne o neštandardné úlohy, ktoré aktivizujú ţiakov v činnosti 

a sú pre nich atraktívne, 

- uplatnenie spätnej väzby, ktorú môţeme uskutočniť  prostredníctvom digitálnych technológií alebo 

rôznymi  typmi  vyhodnocovacích dotazníkov, kvízov. Veľmi efektívna je autoevalvácia, prípadne 

môţeme  pouţiť rovesnícke hodnotenie, 



- sú pouţité  konštruktivistické prístupy- trojfázová vyučovacia hodina.  Ţiaci sa neučia mechanicky, 

ale naopak samostatne konštruujú poznatok, analyzujú a vyhodnocujú rôzne alternatívy riešenia. 

- interaktívnosť vyučovacieho procesu, výučba v súvislostiach podľa štruktúry P R  

( prezentuj, zapoj sa, podaj spätnú väzbu), 

 - vizualizácia, grafické znázornenie skúmaného problému, 

-  výskumný charakter úloh, hľadanie zhody a odlišnosti. Porovnávanie a tvorba odhadov. 

Všetky spomenuté charakteristiky efektívnych metód sa spájajú s celým komplex kompetencií, ktoré 

nie sú ohraničené len matematickou gramotnosťou. Dochádza k  spájaniu matematických 

kompetencií s digitálnymi kompetenciami, s čitateľskou, prírodovednou  a s ďalšími gramotnosťami. 

 

Odporúčame pokračovať v pláne činnosti nášho klubu. 
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