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Úvod 

Pedagogický klub finančnej  gramotnosti v bežnom živote – prierezové témy, je vytvorený učiteľmi 

všeobecno-vzdelávacích, odborných predmetov a OV, ktorí sa stretávajú s témou finančnej 

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 udržateľnosť 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. Dĺžka jedného stretnutia: 3 hodiny. 

Varianta klub: pedagogický klub s výstupmi. 

 

Zrealizované stretnutia pedagogického klubu v období 09/2020-01/2021: 

September 2020 – 2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. 

Október 2020 – 2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. 

November 2020 - 2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. 

December 2020- 2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. 

 

Zameranie pedagogického klubu:  

Pedagogický klub sa  zameriava na rozvoj finančnej gramotnosti v rámci odborného vzdelávania 

a prípravy na povolanie, ako prierezovej témy a tiež matematickej gramotnosti v bežnom živote.  

Cieľom realizácie aktivít pedagogického klubu je zvýšenie odborných kompetencií pedagogických 

zamestnancov pre ďalšie zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti žiakov naprieč vzdelávaním. 

V rámci činnosti pedagogického klubu sa chceme zaoberať najefektívnejšími metódami a 

stratégiami pre rozvoj finančnej gramotnosti.  



Vychádzame z identifikovaných potrieb odborného vzdelávania a prípravy v tejto oblasti, ako sú: 

 prakticky používať informácie z oblasti finančnej gramotnosti- v konkrétnych situáciách, 

 aplikovať vedomosti o zákonitostiach, zásadách, procesoch, normách a všeobecných 

pojmoch z finančnej 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 ďalších gramotnosti žiaka. 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 finančnej gramotnosti žiakov.  

 

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 gramotnosti žiakov a možné riešenia. 

 

Stručná anotácia 

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v bežnom živote – prierezové témy sa zaoberal 

nasledujúcimi témami:  

- práca s odbornými zdrojmi,  

- Najnovšie metódy, techniky a prístupy v identifikácii problémov s nedostatočnou úrovňou 

finančnej gramotnosti, hľadanie súvislostí v rámci OVP, 

- Argumentácia a logika vo finančnej gramotnosti, 

- Práva  a povinnosti spotrebiteľa, vyjadrenie vzťahov a súvislostí. 

- Finančná gramotnosť – medzi-predmetová výučba. 

- Best Practice. 

 

Kľúčové slová 
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Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

 

Zámerom nášho výstupu je popísať aktivity zrealizované učiteľmi, členmi pedagogického klubu na 

zasadnutiach pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia – prierezové témy. 

 

Priblíženie témy:  

Finančná gramotnosť je dôležitou (kľúčovou) schopnosťou žiaka a nevyhnutným predpokladom 

pre ďalší úspešný osobnostný a profesijný rast žiaka.  

Pre úspešnú realizáciu finančného vzdelávania je najdôležitejšie porozumenie podstate finančnej 

gramotnosti. NŠFG (Národný štandard finančnej gramotnosti) definuje finančnú gramotnosť ako 

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

zdrojov s cieľom osvojiť si zodpovedné celoživotné finančné správanie.“ Medzinárodná štúdia 

PISA definuje finančnú gramotnosť ako znalosť a pochopenie finančných pojmov a rizík; sú to 



schopnosti, motivácia asebadôvera využívať získané vedomosti za účelom vykonávania efektívnych 

rozhodnutí v celom rade finančných súvislostí s cieľom zlepšiť finančnú situáciu jednotlivca i 

spoločnosti, a tým im umožniť účasť na ekonomickom dianí.  

 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

Problém: 

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie 

vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej 

domácnosti. Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré sú 

podmienené premennými ako vek, rodina, zamestnanie, kultúra či miesto bydliska. Je to označenie 

pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne 4 reagovať na nové 

osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie. V súvislosti so zvyšovaním 

vedomostí v oblasti finančnej gramotnosti je podstatnou zložkou zameranie na vonkajšie prostredie 

na trhu práce, kde je uplatnenie možné vo forme zamestnania alebo samo-zamestnania. Vzhľadom 

na nedostatočné skúsenosti a ešte neosvojený požadovaný stupeň zodpovednosti, súčasný absolvent 

strednej školy nebude vykazovať rovnaký stupeň znalostí v oblasti osobných financií ako starší, 

finančne gramotný dospelý. Finančne gramotní absolventi stredných škôl by však mali aspoň vo 

všeobecnosti chápať všetky kľúčové aspekty osobných financií. Títo absolventi budú mať istotu, že 

budú samostatne schopní nájsť si a použiť informácie potrebné pri špecifických finančných 

výzvach, zoči-voči ktorým sa môžu čas od času ocitnúť. Práve v súvislosti s týmto NŠFG 

naznačuje, akými poznatkami, zručnosťami a skúsenosťami musia pedagogickí zamestnanci a žiaci 

disponovať, aby mohli nepretržite rozširovať svoje vedomosti o osobných financiách podľa toho, 

ako sa budú meniť ich zodpovednosti a príležitosti. Mladí ľudia by mali mať vyvinuté 

podnikateľské zručnosti natoľko, aby si vedeli založiť vlastný podnik a priebežne sa prispôsobovať 

meniacim sa požiadavkám trhu práce. 

 

 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

Zhrnutie v oblasti práca s odbornými zdrojmi: 

Počas stretnutia sme analyzovali rôzne zdroje informácií, prezreli si prezentácie k uvedenej téme: 



  

 

Možnosti implementácie uvedenej témy: 

- v rámci prírodovedného vzdelávania: podpora finančnej gramotnosti ako prierezovej témy. 

- v rámci spoločenskovedného vzdelávania: tvorba úvahy, popis reklamácie- tvorba návodu ako 

reklamovať, ako uplatniť práva spotrebiteľa,  

- v rámci odborného vzdelávania: riešenie autentických situácií z praxe (výmena zariadenia, ktoré 

nespĺňalo kritéria, reklamácia objednávky a pod.) 

Odporúčame pokračovať v uvedených aktivitách. 

Na základe diskusie a  analýzy odbornej literatúry sme vytvorili nasledujúci prehľad metód 

identifikácie nedostatočnej finančnej gramotnosti 

Zameriavali sme sa na metódu kladenia otázok pri diagnostike problémov v predmetnej oblasti: 

Metóda kladenia otázok je základným diagnostickým nástrojom zisťujúcim kognitívnu úroveň detí. 

Otázky sa môžu zameriavať na variabilné témy nachádzajúce sa v obsahových štandardoch v rôznych 

predmetoch, pričom testujú znalosti z finančnej gramotnosti. Môžu mať rôznu zameranosť, 

formuláciu a môžu od dieťaťa vyžadovať rozmanitú kognitívnu náročnosť. Tá sa zväčša prispôsobuje 

taxonómii cieľov podľa psychológa B. S. Blooma (1956) s ich následnou úpravou (Andersonová a 

Krathwohl, 2001). Otázky rozdeľujeme na tri nižšie a tri vyššie kognitívne procesy.  

Na nasledujúcich príkladoch si môžeme všimnúť, aké úsilie musí dieťa vynaložiť na to, aby 

odpovedalo na otázku.  

Nižšie kognitívne procesy:  

Zapamätanie: Ktoré možnosti platby poznáš? Aké sú základné zásady šetrenia?  

Porozumenie: Uveď príklad na násilnú reklamnú techniku.  

Aplikácia: Usporiadaj ponuky študentských účtov podľa výhodnosti.  

 

Vyššie kognitívne procesy:  

Analýza: Aký je rozdiel medzi efektívnym a neefektívnym finančným hospodárením/investovaním?  

Hodnotenie: Posúď, čo sa stane, ak si zoberieš úver od banky a prídeš o prácu.  

Práva spotrebiteľa

•Pred vstupom do EÚ à na SR prijaté 
dôležité predpisy ochraňujúce práva 
spotrebiteľov na európskom trhu...

• V roku 2004 Európska komisia = 
dokument à Ochrana spotrebiteľa v EÚ: 
Desať hlavných zásad...
• Stanovuje minimálnu úroveň ochrany 

spotrebiteľa...pre všetky krajiny EÚ

Kto to je spotrebiteľ?

Desať hlavných zásad

• 1./ Kúpiť možno 
čokoľvek a kdekoľvek:

• V každej krajine EÚ 
môžete nakupovať à
bez cla, daní...

• 2./ Ak výrobok 
nefunguje, pošle sa 
naspäť:

• Oprava, výmena, zľava 
alebo vrátenie peňazí...



Tvorivosť: Navrhni najlepšie možnosti investovania peňazí, ktoré si si zarobil na brigáde. 

 

OPS 

Odhady – dôležité pre správne rozhodnutia. 

Ako ich rozvíjať? 

príklady 

Aktivita: tvoríme odhady. 

Odhadovanie je bežná činnosť, s ktorou sa stretávame takmer denne. Odhadujeme, koľko času 

potrebujeme na príchod do stanoveného cieľa, koľko zaplatíme za opravu auta, na koľko týždňov 

nám postačí zásoba paliva a pod. 

Rozvoj tvorby odhadov patrí medzi matematické kompetencie žiaka.  

V matematike používame odhady pri riešení slovných úloh, v úlohách o meraní veľkosti uhlov 

a v ďalších prevažne  neštandardných úlohách. 

Pri tvorbe odhadov veľmi efektívne využívame softvér Geogebra.  

Odporúčanie vyplývajúce Centre for Research and Interdisciplinarity at Paris Descartes University: 

1. odporúčanie rodičom: vytvárajte svojim deťom podnetné prostredie, ktoré podporujte kreativitu a 

verte v schopnosti svojich detí. 

2. odporúčanie učiteľom: buďte žiakom k dispozícii, potrebujú od vás spätnú väzbu. Výučbu 

plánujte  tak,  aby žiaci mohli realizovať svoje vlastné projekty. Spolupracujte s  kolegami, ktorí 

preferujú rovnaké prístupy vo vzdelávaní a to bez ohľadu na ich aprobáciu. 

3. odporúčanie žiakom: najväčšia prekážka, ktorá vám bráni v úspechu je vo vás, vo vašej hlave.  

Rozhodujete sa vy, nik za vás neurobí životné rozhodnutie.  

 

Zhrnutie v oblasti inovatívne metódy v rozvoji finančnej gramotnosti, Best Practice zo zasadnutí: 

V rámci stretnutia sme sa zamerali na kreatívnu prácu s textom – metódu RAFT pri tvorbe 

reklamačného listu. 

Best Practice-RAFT 

RAFT je komplexnejšia metóda, ktorá umožňuje vytvorenie rôznych textov na zvolenú tému, 

odlišných tematicky a žánrovo. Metóda RAFT rozvíja schopnosť riešiť tému z rôznych uhlov 

pohľadu a prehlbuje schopnosti písomného prejavu: 

Rola (Úloha) 

Kto môže písať na danú tému? (identifikácia autora) 

Auditórium 

Pre koho môže byť text napísaný? (predpokladaný čitateľ) 

Forma 

V akej forme môže byť text napísaný? (výber žánru) 



Téma 

O čom bude tento alebo iný text? Aké myšlienky sa autor snaží predať? (určenie tematiky). 

Realizácia metódy začína tým, že vyberieme zaujímavú a aktuálnu tému a zoznámime žiakov 

s tabuľkou RAFT. V našom prípade sme sa zamerali na tvorbu a analýzu z pohľadu finančnej 

matematiky na úradny list, týkajúci sa  reklamácie. Na vyplnenie tabuľky môžeme tiež použiť 

brainstorming. Aktivita je vhodná aj pre skupinovú prácu. Je tiež možné jednotlivé kategórie 

v tabuľke losovať alebo použiť aktivitu fish pool (žiaci si jednotlivé kategórie rozoberú z ponuky 

podľa svojej voľby). Žiaci vyplnia tabuľku a pracujú na texte. 

Témy brainstormingu: 

- Možné role – nespokojný zákazník, ktorý za telefón zaplatil veľkú čiastku, dôchodca, ktorý nemá 

mnoho skúseností s nákupom cez internet apod. 

- Auditórium – predávajúci, Slovenská obchodná inšpekcia, sťažnosť do novín/ televízie 

- Určenie možných foriem – úradný list, esej, dramatizácia a pod. 

- Tematika písomných textov 

Po primeranom čase (väčšinou asi 20 minút), po tom, ako žiaci spísali text, ukončíme aktivitu 

a zvolíme spôsoby pre prezentáciu a sebareflexiu žiakov. 

Odporúčame vyššie uvedené princípy a metódu RAFT k implementácii do pedagogického procesu. 

Best Practice 

Praktická matematika – 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 žiak vytvára krátkodobý  a dlhodobý finančný plán, 

Žiak sa učí  plánovať si  svoju budúcnosť z pohľadu svojich záujmov, potrieb, možností a identifikuje 

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

Žiak si uvedomuje  svoje sny, ktoré môžu byť  zdrojom ďalšej životnej motivácie. 

Na základe mojich skúseností odporúčam hlavne vo výučbe  žiakov prvého ročníka vyvolať efektívnu 

diskusiu o tom, v akej pozícii  alebo v akej životnej situácii  sa  „vidia“ o 5 rokov alebo po uplynutí  10 

-15 rokov. Mnohí z nich si uvedomia, že na naplnenie svojich  predstáv alebo snov  je nutné  

celoživotne sa vzdelávať a pracovať na svojom ďalšom  osobnostnom rozvoji. V rámci motivácie 

a vzbudenia záujmu môžeme použiť aktivitu: čiara života. 

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

Ako si predstavujete svoj život  o 5 rokov, o 10 rokov? 

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

Môžete 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 život. Nájdite súvislosť medzi tým, čo vás zaujíma a aktivitami, ktoré si plánujete do 

budúcnosti. 

Best Practice 

Aktivita: urob správne rozhodnutie  

Túto aktivitu som zrealizovala v rámci tematického celku praktická matematika (finančná 

matematika). Úlohou žiaka bolo vybrať si dva modely automobilov, ktoré považuje za zaujímavé 

s podmienkou, že jeden model by si kúpil už  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 používaním 

auta . Trošku sa mi nepáči, že 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 žiaci prezentovali v triednom kolektíve a súčasťou prezentácií bola aj diskusia na danú 

tému.  

Časová dotácia a organizačná forma hodiny: 

Použila som metódu prevrátenej výučby. Žiaci pracovali so zadaním úlohy v domácom prostredí 

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

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

Spoločne diskutovali o výhodnosti kúpy auta. 

Kompetencie z oblasti osobnostného a sociálneho rozvoja žiaka, ktoré rozvíjame uvedenou aktivitou: 

- schopnosť efektívne pracovať s informáciami (vyhľadávať, triediť, vyhodnocovať rôzne 

zdroje informácií), 

- vymieňať si skúseností, tvoriť úsudok,  

- schopnosť spracovať a vyhodnotiť  problémovú úlohu zo študijného odboru  žiaka 

(problematika nákladov, ktoré vznikajú pri údržbe auta),  

- schopnosť tímovej spolupráce,  

- komunikačné a prezentačné schopnosti,  

- personálne a sociálne kompetencie ( prijíma spätnú väzbu, kriticky zvažuje názory 

druhých, vytvára si vlastný úsudok). 

Spätná väzba: žiak získal spätnú väzbu od spolužiakov a od učiteľa. 

Kritéria hodnotenia: 

- úroveň matematických výpočtov,  

- úroveň odborných znalostí,  

- úroveň vyjadrovania v jazyku matematiky, 

- úroveň prezentácie výsledkov.  



Túto aktivitu považujem za  ukážku vyučovania matematiky v súvislostiach. Matematika nie je 

izolovanou vedou,  ale je súčasťou  javov a udalostí z bežného života.  

Odporúčame pokračovať v pláne činností, nakoľko ide o veľmi efektívnu formu zvyšovania 

odborných kompetencií a napĺňanie cieľov pedagogického klubu. 
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15. Dátum  
16. Podpis  

 

Pokyny k vyplneniu Písomného výstupu pedagogického klubu: 

 Písomný výstup zahrňuje napr. osvedčenú pedagogickú prax, analýzu s odporúčaniami, 

správu s odporúčaniami. Vypracováva sa jeden písomný výstup za polrok.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – riadok bude vyplnený v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP 

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

finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

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  celý názov klubu  

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

koordinátora klubu 

8. V riadku Školský polrok -  výber z dvoch možnosti – vypracuje sa za každý polrok zvlášť 

 september RRRR – január RRRR  

 február RRRR – jún RRRR  

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

kde je písomný výstup zverejnený 

10. V tabuľkách Úvod ,Jadro a Záver sa popíše výstup v požadovanej štruktúre  

11. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby/osôb (členov klubu), ktorá 

písomný výstup vypracovala   

12. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania písomného výstupu 

13. V riadku Podpis – osoba/osoby, ktorá písomný výstup vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 



14. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá písomný výstup schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia písomného výstupu  

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá písomný výstup schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 

 

 

  


