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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Štvrté stretnutie – rozdelenie kompetencií a pridelenie úloh jednotlivým učiteľom, 

didaktický materiál a pojmový aparát podporujúci medzipredmetové vzťahy 

Kľúčové slová: rozdelenie kompetencií, didaktický materiál, medzipredmetové vzťahy, 

inovatívne metódy, pojmový aparát 

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

Hlavná téma stretnutia: Medzipredmetové vzťahy II.  

  

Hlavné body stretnutia:  

            1. Otvorenie 

            2. Rozdelenie kompetencií a pridelenie úloh jednotlivým učiteľom 

            3. Inovatívne vyučovacie metódy 

            4. Možnosti využitia ppt. prezentácie z FG v jednotlivých predmetoch v rôznych   

                fázach vyučovacej hodiny – skúsenosti z praxe 

            5. Diskusia – zaradenie do výučby v jednotlivých ročníkoch 
             

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1/  Mgr. Eva Czaková, koordinátorka Klubu finančnej gramotnosti privítala členov 

pedagogického klubu na štvrtom stretnutí dňa  13.10.2020 v priestoroch SZŠ Lučenec v čase 

od 13.15 do 16.15 hod. 

2/  Koordinátorka klubu Mgr. Eva Czaková predniesla hlavnú tému stretnutia: 

Medzipredmetové vzťahy II. – rozdelenie kompetencií a pridelenie úloh jednotlivým 

učiteľom. 

3/    Mgr. Eva Czaková viedla prednášku na tému: Inovatívne vyučovacie metódy a ich 

uplatnenie v oblasti finančnej gramotnosti žiakov  



4/     Členovia klubu, na základe skúseností z praxe z problematiky finančného vzdelávania, 

riešili problematiku možností využitia ppt. prezentácií z FG v jednotlivých predmetoch 

s ohľadom na uplatňovanie medzipredmetových vzťahov.  

5/      Diskusia prebehla medzi učiteľmi obidvoch predmetových komisií o problematike 

zostavenia didaktického materiálu a pojmového aparátu podporujúceho medzipredmetové 

vzťahy. Zhodli sa v tom, že je nevyhnutné, aby používali rovnaký pojmový aparát a 

podobné metódy, aby spolu vzájomne spolupracovali učitelia všetkých predmetov. Čím 

bude táto spoluprácu vyučujúcich lepšia, tým efektívnejšie bude prepojenie medzi 

poznatkami žiakov v ich vedomí. Skonštatovali, že dôležitým poslaním 

medzipredmetových vzťahov je cieľavedomé nadväzovanie vedomostí žiakov z iných 

vyučovacích predmetov, aktualizovanie vzťahov medzi poznatkami a javmi, odstránenie 

izolovanosti niektorých poznatkov. Učitelia na záver diskutovali o aplikovaní prezentácií 

z oblasti finančného vzdelávania v jednotlivých predmetoch a ročníkoch a zhodli sa na  

tom, že hlavné ťažisko problematiky treba uplatniť hlavne v prvých troch ročníkoch 

a v štvrtom ročníku len zhrnúť, analyzovať, prípadne doplniť chýbajúce vedomosti žiakov 

z oblasti finančného vzdelávania.  

13. Závery a odporúčania: 

Koordinátorka klubu: 1/  poďakovala prítomným členom za podnetné návrhy a účasť na    

       stretnutí 

2/  odporučila členom klubu premyslieť a pripraviť didaktický 

materiál z FG využiteľný v jednotlivých predmetoch 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) PhDr. Iveta Matúšková Jánošíková 

15. Dátum 13.10.2020 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Eva Czaková 

18. Dátum 13.10.2020 

19. Podpis  

 

Príloha: Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola Lučenec 

Dátum konania stretnutia: 13.10.2020 

Trvanie stretnutia: od 13.15 hod do 16.15 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Czaková Eva  SZŠ Lučenec  

2. PhDr. Sekulová Miroslava  SZŠ Lučenec  

3. PhDr. Matúšková Jánošíková  SZŠ Lučenec  

4. Mgr. Bartošová Barbora  SZŠ Lučenec  

5. PhDr. Hriňová Lucia  SZŠ Lučenec  

6. Mgr. Murín Beáta  SZŠ Lučenec  

7. Mgr. Martinská Ľubomíra  SZŠ Lučenec  

8. Mgr. Murínová Daša  SZŠ Lučenec  

9. Mgr. Fajčíková Lucia  SZŠ Lučenec  

10. Mgr. Skrutek  Marian  SZŠ Lučenec  

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  

a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    



 


