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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a výmena OPS na tému tvorby dlhodobého finančného 

lánu z pohľadu odborného vzdelávania a profesijného uplatnenia žiaka. Spoločne sme na predmetnú 

tému diskutovali, zdieľali OPS a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: finančný plán, vypracovanie finančného plánu, inovatívne metódy. 

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

Hlavné body: 

1. Prehľad metodologickej literatúry. 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie OPS. 

4. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: finančná gramotnosť, zvyšovanie kompetencií žiakov. 

Program stretnutia: 

 



1. Questionstorming – syntéza vedomostí z odbornej literatúry. 

2. Diskusia – buzzgroups. 

3. Debata – výmena OPS pri implementácii inovatívnych metód v rozvoji finančnej 

gramotnosti. 

4. Záver a tvorba odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

 

Zhrnutie zo stretnutia: 

Počas realizácie finančného projektu by učitelia mali pracovať s unikátnymi materiálmi a 

interaktívnymi metódami. Existuje niekoľko názorov na konkrétnu štruktúru projektu v 

pedagogickej oblasti. Uvádzame jednu z nich, ktorá má slúžiť učiteľovi ako návrh, ktorý môže 

dopĺňať a obmieňať podľa vlastného názoru a potrieb konkrétneho projektu.  

Návrh osnovy na spracovanie projektu  

1. Téma, cieľ  

2. Motivácia  

3. Druh projektu  

4. Plán, časový rámec  

5. Úlohy  

6. Mapovanie, triedenie informácií  

7. Riešenie, realizácia úloh, výstupy  

8. Produkt  

9. Vyhodnotenie projektu z pohľadu učiteľa  

10. Vyhodnotenie projektu z pohľadu žiaka 

tabuľka zameraná na úvodné informácie o projekte môže poslúžiť aj v motivácii žiakov pri 

získavaní žiakov na realizáciu projektu.  

 



Materiál – návrh osnovy projektu 

 

 

Hodnotenie projektu – dlhodobý finančný plán 

Keďže ústna prezentácia skupinovej práce žiakov patrí medzi často využívané aktivity, uvádzame 

kritériá jej úspešnosti. Pri prvom kritériu uvádzame aj indikátory. Pri hodnotení v praxi odporúčame 

učiteľom zamerať sa na 2 – 3 kritériá pre detailnejšie sledovanie.  

Kritériá úspešnosti:  

- spolupráca pri prezentácii 

- vecnosť 

- úplnosť 

- štruktúrovanosť prejavu 

- použitie terminológie 

- zohľadnenie odbornosti poslucháčov 

- zohľadnenie rôznych spôsobov vnímania u poslucháčov  plynulosť prejavu  

- spisovnosť 

- neverbálne zložky prejavu  

- samostatnosť prejavu  

 

Produkt projektu – požiadavky na produkt projektu, napr. dlhodobý finančný plán   

 

- verbálna interakcia s poslucháčmi  

-  dynamika prejavu 

- časový limit  

Stretnutie pokračovalo diskusiou a hľadaním ďalších námetov do výučby. 

 

 



14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Ľubica Vitková 
15. Dátum 27.10.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr., Ing. Ondrej Holienčík 
18. Dátum  
19. Podpis  

 

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: 27.10.2021 

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

 

 

 



Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Ľubica Vitková   

2. Mgr. Tatiana Suranová   

3. Ing. Erika Synáková   

4.  Bc. Jozef Laurenčík   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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



  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


