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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola analyticko-prieskumná činnosť v oblasti pedagogického 

zisťovania úrovne finančnej a matematickej gramotnosti žiakov. Súčasťou stretnutia bola aj tvorba 

praktických cvičení pre diagnostické účely. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: analyticko-prieskumná činnosť, diagnostika, finančná gramotnosť. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odborných zdrojov. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba OPS. 

4. Záver. 

 

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

Program stretnutia: 

 

1. Analýza odborných zdrojov – spoločné čítanie. 

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


2. Diskusia v pároch – Think-Pair-Share 

3.  OPS – externalizovaný dialóg, diagnostika 

4. Záver a tvorba pedagogického zhrnutia. 

13. Závery a odporúčania: 

 

 

V rámci stretnutia sme sa zamerali na tvorbu diagnostických úloh, ktoré nám umožňujú vstupnú 

diagnostiku žiackych vedomostí v predmetných oblastiach: 

Elementárna diagnostická úloha:  jednoduchý príklad s mnohými obmenami. 

Michal, si ide jedného dňa kúpiť desiatu, dostal chuť na kvalitnú Bavorskú šunku, na cenovke bola 

napísaná cena 11 € za 1 kg tejto šunky. 

Michal si vypýtal od pani predavačky 250g šunky, lenže potom si spomenul že si nezobral dosť 

peňazí a potrebuje si rýchlo vypočítať, či sa mu cena vojde do sumy 5 €, ktoré našiel v peňaženke.  

Vypočítaj koľko bude stáť 250g šunky a napíš, či na ňu bude mať  Michal dosť peňazí a:  

ak A) áno, uveď koľko mu pri  pani pri pokladni. 

ak B) nie, uveď koľko € by si Michal musel ešte požičať od spolužiačky Lenky aby mal dosť peňazí.  

 

Odporúčame tiež implementáciu nasledovného diagnostického testu, ktorý predpokladá všeobecné 

kompetencie ako logické a kritické myslenie, pričom nevyžaduje ako vstupná diagnostika žiadne 

hlbšie znalosti z ekonomickej teórie, maximálne znalosti z úrokovania.  

1. Mobil stál 350€ a teraz stojí 290€. O koľko percent zlacnel? 

2. V priebehu roka sa cena plynu zvýšila o 15 percent  a potom novú cenu zvýšili ešte raz o 20 

percent. Koľko stojí plyn, keď na začiatku roka stál 0,16 €/m3? 

3. Výrobok stál predtým 14,90 € a teraz, po zlacnení, stojí 12,90 €. O koľko percent zlacnel? 

4. Pri 3% úročení sme získali za vklad 7000 € úrok 75 eur.Za koľko dní sme tento úrok získali? 

5. Pri 3% úročení sme za 157 dní úročenia získali úrok 29 e. Aký je náš vklad? 

6. Pri zloženom úrokovaní sme na začiatku mali 15000€ na účte, úročenom 5 percent p.a. Koľko je 

na účte po desiatich rokoch? 

7. Koľko rokov musíme nechať vklad na účte, úročenom 6 percent p.a., aby sa suma 5000 e zvýšila 

na sumu 9000€? 

8. Dňa 3. marca sme založili účet úročený 2,8% p. a a vložili naň 1400 €. Dňa 8. júla sme vybrali 

550 eúr. Koľko eur a centov predstavuje úrok ku 31. 12. a aký je stav na našom účte?  

9. Na koľko eur vzrastie vklad 1200 € na účte, úročenom 4% p. a za dobu dvanásť rokov? 

10. Ktorý ukazovateľ by ste brali do úvahy, pokiaľ by ste sa chceli rozhodnúť  o „výhodnosti― úveru?  

 

Diskutovali sme o využití externalizovaného vnútorného dialógu pre podporu správnych životných 



rozhodnutí v oblasti finančnej gramotnosti: 

Vyberte si niečo, čo ste si už raz predsavzali a má to pre vás ešte stále alebo opäť význam,  

• vytvorte si vnútorný dialóg, v ktorom budete externalizovať rozličné názory,  

• zvoľte pre každú vnútornú časť jednu pozíciu v miestnosti (alebo v parku — ak to chcete robiť 

vonku),  

• vstúpte do pozície predsavzatia a krátko popíšte, čo chcete dokázať (robiť, dosiahnuť)  

• postavte sa do (o-)pozície vnútorného sabotéra či spochybňovača a oponujte,  

• pohybujte sa medzi pozíciami a nechajte vytvárať externalizovaný vnútorný dialóg, kým dosiahnete 

(realistickú) dohodu, alebo nebudete vedieť ako ďalej,  

• nájdite tretiu meta-pozíciu pre „metakomunikátora―, ak neviete ako ďalej a v tejto pozícií hľadajte, 

čo by tie dve opozičné strany potrebovali, aby sa mohli niekde stretnúť,  

• vstúpte následne do jednej z rolí a pokračujte v rolovom hraní, až pokým nájdete kompromis tzv. 

win-win riešenie 

 

Odporúčame ďalej zdieľať dobrú prax a diskutovať o efektívnych spôsoboch pedagogickej 

diagnostiky. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Učebňa INFO3 

Dátum konania stretnutia: 26.09.2022 

Trvanie stretnutia: od15,00hod do18,00hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 
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