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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Tretie stretnutie – aplikácia finančnej gramotnosti v jednotlivých predmetoch na SZŠ, 

medzipredmetové vzťahy, analýza súčasného stavu uplatňovania medzipredmetových vzťahov, 

analýza kladov a nedostatkov 

 

Kľúčové slová: finančná gramotnosť na SZŠ, medzipredmetové vzťahy, analýza súčasného stavu,    

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

Hlavná téma stretnutia: Medzipredmetové vzťahy I – Analýza súčasného stavu 

  

Hlavné body stretnutia:  

            1. Otvorenie 

            2. Prerokovanie aplikácie tém FG v jednotlivých predmetoch na SZŠ 

            3. Vymedzenie základných postupov a metód na uplatnenie medzipredmetových   

                vzťahov v oblasti finančnej gramotnosti žiakov 

4. Skúsenosti z praxe 

5. Diskusia 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

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

pedagogického klubu na prvom stretnutí dňa  5.10.2020 v priestoroch SZŠ Lučenec v čase 

od 14.00 do 17.00 hod. 

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

finančnej gramotnosti v jednotlivých predmetoch na SZŠ 

3/    Mgr. Eva Czaková viedla prednášku na tému: Vymedzenie základných postupov a metód 

na uplatnenie medzipredmetových vzťakov v oblasti finančnej gramotnosti žiakov 

z pripraveného Študijného materiálu č.3. 

4/  Členovia klubu na základe skúseností z praxe a kontroly vedomostí žiakov z problematiky 

finančného vzdelávania, analyzovali súčasný stav uplatňovania medzipredmetových vzťahov 



v oblasti finančnej gramotnosti žiakov SZŠ v jednotlivých ročníkoch a to tak kladov ako aj 

nedostatkov.  

5/   Diskusia prebehla medzi učiteľmi o problematike pojmov a vymedzení rozsahu 

poskytnutých informácií pre žiakov z oblasti finančnej gramotnosti. Skonštatovali, že vo 

viacerých predmetoch jedného ročníka existujú témy, ktoré umožňujú a zároveň vyžadujú 

obsahovú, metodickú a časovú väzbu. Zhodli sa na tom, že uplatňovaním 

medzipredmetových vzťahov sa jednoznačne uľahčuje systematizovanie poznatkov, ich 

triedenie a používanie v iných oblastiach, iných vyučovacích predmetoch a tým sa získané 

vedomosti stávajú komplexnými, zlievajú sa do jedného uceleného obrazu. Žiaci sa tak učia 

myslieť v súvislostiach. Učitelia na záver diskutovali o aplikácii Študijného materiálu č.3 – 

Medzipredmetové vzťahy vo výchovno – vzdelávacom procese 

13. Závery a odporúčania: 

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

       stretnutí 

2/  odporučila členom klubu preštudovať Študijný materiál č.3  

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) PhDr. Miroslava Sekulová 

15. Dátum 5.10.2020 

16. Podpis  

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

18. Dátum 5.10.2020 

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: 05.10.2020 

Trvanie stretnutia: od 14.00 hod do 17.00 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 

    

    

 


