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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola realizácia tvorivej dielničky, diskusia a podpora kreativity 

členov klubu. . 

  

Kľúčové slová: finančná gramotnosť, tvorivosť, kreativita. 

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

Hlavné body: 

1. Prezentácia tvorivosti členov PK. 

2. Diskusia. 

3. Výmena skúseností. 

4. Záver. 

 

Témy: Zvyšovanie kompetencií žiakov, rozvoj finančnej gramotnosti. 

Program stretnutia: 

 

1. Tvorivosť a kreativita vo výučbe finančnej gramotnosti. 



2. Diskusia. 

3. Výmena skúseností. 

4. Záver. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

V úvode stretnutia sme sa zhodli v názore, že edukácia finančnej gramotnosti má svoje špecifiká a 

odlišnosti. Práve preto tu môžeme uplatňovať najrôznejšie inovatívne metódy vyučovania.. Metodika 

pre zapracovanie a aplikovanie tém finančnej gramotnosti sa podrobnejšie zaoberá metódami 

vyučovania a uplatňuje v nich 

Názornosť: názorné informácie, opierajúce sa o vedomosti žiakov. Jednoduchosť: nadväznosť tém na 

znalosti a skúsenosti žiakov. Aktivita žiakov: aktívne vystupovanie žiakov. Tempo hodiny: 

dynamické zamerané na porozumenie a súvislosti. Zmysluplnosť: žiaci musia vidieť zmysel toho, čo 

sa učia. Využiteľnosť: informácie z finančnej gramotnosti musia byť využiteľné v praxi, Dôležitosť: 

rozpoznať, čo z finančnej gramotnosti vedia prakticky využiť. 

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

premennými, ako sú vek, rodina, zamestnanie, kultúra či miesto bydliska. Je to označenie pre stav 

neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné 

udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie.  

Ukážky dobrej praxe: 

 zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí  

Kľúčové spôsobilosti:  

- pracovné kompetencie,  

- riešenie problémov,  

- sociálne a personálne kompetencie,  

- komunikačné kompetencie.  

Hlavný cieľ: Viesť žiakov k finančnej zodpovednosti, vedieť rozoznať výhodnosť nákupu.  

Špecifické ciele  

Kognitívny: Aplikovať osvojené vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti v realizovanom projekte. 

Afektívny: Vyjadriť svoj názor na výsledok projektu.  

Psychomotorický: Vytvoriť tabuľku a vyplniť ju podľa zadania, vytvoriť prezentáciu v PowerPointe. 

Prostredie: online priestor – trieda,  

Časová dotácia: Zadanie projektu a evokácia – jedna vyučovacia hodina.  

Zber, triedenie a spracovanie informácií do tabuľky – jeden týždeň.  

Prezentácia projektov a reflexia – dve vyučovacie hodiny. 

Odporúčané prepojenie s kurikulom:. Štatistika – práca s tabuľkou. Prierezová téma: environmentálna 

výchova. 



 

 

 

 

Počas prezentovania didaktických materiálov prebiehala diskusia a ďalšie zdieľanie nápadov. 

Odporúčame pokračovať v zdieľaní dobrej praxe a o výsledkom implementácie do edukácie sa 

vzájomne informovať. 

Ako 
výhodnejšie 
nakupovať?

Využívať akciové ceny 

Dať si pozor na to, či je akcia naozaj akciou (pri platení 
si skontrolujeme, či nám je účtovaná zľavnená cena)

Dopredu si na lístok napíšeme, čo ideme kupovať

Odkladáme si bločky z nákupov

Pri väčších nákupoch je výhodné spýtať sa  na  zľavy

Nájdite ďalšie spôsoby, ako výhodne nakupovať
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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: 08.06.2022 

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 

    

    

    

 

 

 


