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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a zdieľanie názorov a postojov k téme 

finančnej gramotnosti v bežnom živote. Spoločne sme diskutovali o vedomostiach, kompetenciách 

a zručnostiach, ktoré sú dôležité v oblasti FG, a na záver stretnutia sme tvorili zhrnutie. 

  

Kľúčové slová: výstupy pedagogického klubu, diskusia, zdieľanie OPS. 

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

Hlavné body: 

1. Úvodný brainstorming. 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS 

4. Záver. 

 

Témy: zvyšovanie kompetencií žiakov, rozvoj finančnej gramotnosti. 

Program stretnutia: 

 



1. Brainstorming a zdieľanie názorov, vedomostí, skúseností – metóda Round Robin. 

2. Diskusia v kruhu – signalizovanie odpovedí. 

3. Výmena OPS – ping-pongový rozhovor. 

4. Záver a tvorba zhrnutia. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Spoločne sme sa zhodli na nasledujúcom zhrnutí najdôležitejších metód a zásad, ktoré budeme 

naďalej uplatňovať pri rozvoji finančnej gramotnosti: 

 

Princípy kooperatívneho učenia 

Spolupráca pri dosahovaní spoločných cieľov je jednou z charakteristík kooperatívneho učenia sa. 

Veľký prínos vidíme v aktivizácii žiakov, rozvíjaní komunikácie, vzájomnom obohacovaní sa a 

posilňovaní sociálneho rozvoja žiakov.  

 

Výučba obsahuje interakciu medzi učiteľom a žiakom, výrazne je však posilnená vzájomná interakcia 

medzi žiakmi, pretože sú členovia skupiny pri práci na sebe závislí. Učia sa tým prekonávať 

súťaživosť v prospech spolupráce a tolerancie. Žiaci si môžu odovzdávať skúsenosti, môžu sa od seba 

navzájom učiť a môžu tak prirodzene formovať svoje názory apostoje v skupine vrstovníkov. Práca 

v skupine umožňuje každému zapojiť sa podľa svojich možností a schopností, dáva možnosť 

vyniknúť a uplatniť vedomosti či prednosti, ktoré ostatní nemajú. Žiaci sa delia o svoje skúsenosti zo 

svojich rodín, aplikujú rôzne stratégie, ale tiež si uvedomujú, že v prístupe k financiám i vo 

finančných situáciách rodín existujú rozdiely.  

 

Finančnú gramotnosť učíme tak, že prostredníctvom vzdelávacieho obsahu prepájame konkrétne 

učebné predmety s činnosťou žiakov realizovanou v škole i mimo nej. Podobný cieľ má aj projektové 

vyučovanie. Vtomto prípade však vyučovanie nie je organizované podľa učebných predmetov, ale 

žiaci sa učia riešiť a spracovávať jednoduchšie i zložitejšie projekty s určitým jedinečným a novým 

cieľom.  

 

Projektová metóda vnáša do vyučovania poznanie, viac reality a samostatného hľadania informácií, 

tak isto pomáha u žiakov vytvárať potrebné životné kompetencie. Ide o spoločné premýšľanie, 

diskusiu či spoločné riešenie, ktoré vedie k uskutočneniu cieľa. Žiaci pracujú v skupine, čo podporuje 

ich spoluprácu. Využívajú pri tom dostupné zdroje, pri ktorých sa učia rozlišovať ich vierohodnosť. 

Výučba teda nemusí prebiehať len v priestoroch učebne. Môžeme využívať aj konzultácie s 

odborníkmi, knižnicu, internetové zdroje, odbornú literatúru, noviny, časopisy a pod. Na projekt je 

vhodné využiť súvislý čas, ktorý by za ideálnych podmienok nemal byť členený pevne stanovenými 



vyučovacími hodinami podľa rozvrhu. Celkový čas jedného projektu sa líši a je závislý od náročnosti 

témy.  

 

Zhodli sme sa aj na veľmi dobrých skúsenostiach s inscenačnými metódami. Inscenačné metódy 

založené na simulácii a hraní rolí sú jednou z možností, ako žiakov vtiahnuť do finančnej 

problematiky. Môžeme tak rozvíjať finančné stratégie, ale zároveň nepracovať s citlivými údajmi. Aj 

z tohto dôvodu môžeme tieto metódy veľmi dobre uplatniť. Umožňujú hlbšie porozumenie 

vzdelávaciemu obsahu, ale sú vhodné najmä pre rozvoj sociálnych zručností, kedy sa žiaci učia 

rozhodovať. Žiaci sa správajú tak, ako to vyžaduje ich rola, vciťujú sa do situácie. Hrať rolu v 

prevažnej miere dospelých je pre žiakov motivujúce a zábavné. Tým, že žiaci predstierajú inú osobu, 

môžu problém preskúmať z iného uhla pohľadu. Inscenačné metódy sú vhodné aj pre nácvik 

asertívnej komunikácie. Pokročilú úroveň simulácie predstavujú fiktívne firmy, ktoré spolu 

obchodujú podľa bežných pravidiel, ale používajú fiktívne peniaze.  

 

Pre viaceré témy finančnej gramotnosti sú veľmi vhodné aj diskusie a diskusné hry. Žiaci môžu byť 

rozdelení i na skupiny obhajujúce určitý názor či postoj alebo môže ísť o diskusiu žiakov a učiteľa. 

Žiaci by sa mali na diskusiu vopred pripraviť, nájsť si argumenty a podklady pre svoje tvrdenia. 

Diskusné hry precvičujú schopnosť komunikácie, vyjednávania adosahovania súhlasu, formulácie 

názoru apocitu, načúvania, vciťovania sa. Slúžia aj k ujasňovaniu a formovaniu hodnôt a postojov, 

zamysleniu sa nad novými problémami. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné stanoviť pravidlá 

diskusie a kontrolovať ich dodržiavanie.  

Odporúčame pokračovať v diskusii o rôznych možnostiach napríklad projektovej metódy vo výučbe 

finančnej gramotnosti. 
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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:  26.01.2022 

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 

    

    

    

 

 

 


