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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia o možnostiach aplikácie kognitívnych metód s cieľom 

zvýšiť úroveň kompetencií z oblasti finančnej matematiky a finančnej gramotnosti. Spoločne sme 

na predmetnú tému diskutovali, zdieľali naše pedagogické skúsenosti a na záver stretnutia sme 

tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: finančná matematika, kognitívne metódy, finančná gramotnosť. 

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

Hlavné body: 

1. Práca s odbornou literatúrou. 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS. 

4. Záver a tvorba zhrnutia. 

 

Témy: Zvyšovanie kompetencií žiakov, rozvoj finančnej gramotnosti inovatívnymi metódami. 

Program stretnutia: 



 

1. tvorba INSERT značiek a jej možností pre FG 

2. Zdieľanie výsledkov z predošlej aktivity, diskusia. 

3. Výmena OPS, Banka nápadov metód vhodných pre aplikáciu. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci stretnutia sme sa zamerali na myšlienkové mapy a ich využitie v rámci rozvoja kognitívnych 

schopností vo finančnej gramotnosti. 

 

Myšlienkovú mapu niekedy nazývame aj pojmová alebo mentálna mapa. Tvorba pojmovej mapy je 

myšlienkový proces, ktorý vizuálne zobrazuje vzťahy a súvislosti medzi poznatkami v danej oblasti 

učiva.  

Pojmová mapa pomáha žiakom rozšíriť, prehĺbiť a spresniť pochopenie daného učiva. Tvorenie 

pojmových máp nám môže pomôcť pri príprave výučby zjednodušením identifikácie dôležitých 

vzťahov medzi pojmami. Tvorbu pojmovej mapy väčšinou začíname voľbou centrálneho pojmu, ku 

ktorému pomocou rôznych grafických zobrazení priraďujeme ďalšie prvky štruktúry danej témy. 

Podľa samotnej grafickej štruktúry pojmovej mapy rozoznávame pavúkové, panoramatické, 

trojrozmerné a i.  

 

Pojmové mapy sú špecifických prípadom vizualizácie logickej štruktúry učiva. V technických a 

ekonomických predmetoch môže mať táto vizualizácia aj ďalšie podoby, napríklad štruktúrogramu, 

regulačného obvodu, Vennovho diagramu, vývojového diagramu, množinového diagramu, šípkového 

diagramu, prehľadu, rozhodovacieho orientovaného grafu, ale aj grafu funkcie, tabuľky, vzorca, 

chemickej rovnice a pod.  

 

Myšlienková mapa je učebná stratégia, ktorá žiakom pomáha, aby si uvedomili nové poznatky v 

súvislostiach.  

Grafický záznam umožňuje lepšie zapamätanie a práca s ním získava na prehľadnosti. Myšlienková 

mapa môže mať podobu abstraktnú i veľmi konkrétnu.  

 

Analýza materiálov, spoločná tvorba: 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 



8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: učebňa 129 

Dátum konania stretnutia: 17.05.2021 

Trvanie stretnutia: od 15:30 hod do 18:30 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Vitková Ľubica   

2.  Mgr. Suranová Tatiana PN  

3. Ing. Synáková Erika   

4. Bc. Laurenčík Jozef PN  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


