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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 

Ôsme stretnutie – 09.12.2020 

Príprava Alternatívnej učebnice finančnej gramotnosti, využitie študijného materiálu, 

tvorba otázok a úloh na rozvoj finančnej, matematickej a čitateľskej gramotnosti 

Kľúčové slová: Alternatívna učebnica, otázky a úlohy, finančná, matematická a čitateľská 

gramotnosť   

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

Hlavná téma stretnutia: Práca s alternatívnou učebnicou   

 

Hlavné body stretnutia:  

1. Otvorenie 

2. Tvorba Alternatívnej učebnice z FG  

3. Výber konkrétnych otázok na rozvoj finančnej, matematickej a čitateľskej gramotnosti 

žiakov    

    pre alternatívnu učebnicu FG  

4. Výber konkrétnych úloh na rozvoj finančnej, matematickej a čitateľskej gramotnosti 

žiakov    

    pre alternatívnu učebnicu FG  

5. Diskusia o využití Alternatívnej učebnice FG formou vybraných "Otázok a úloh"  

          



Zhrnutie priebehu stretnutia: 

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

pedagogického klubu na ôsmom stretnutí dňa  09.12.2020  v čase od 13.00 do 16.00 hod. 

2/    Koordinátorka klubu Mgr. Eva Czaková prezentovala návrh Alternatívnej učebnice 

z FG s dôrazom na konkretizáciu otázok a úloh v jednotlivých kapitolách učebnice 

3/     Členovia klubu, na základe skúseností z praxe z problematiky FG prezentovali návrh 

výberu konkrétnych otázok na rozvoj finančnej, matematickej a čitateľskej gramotnosti 

žiakov pre alternatívnu učebnicu FG  

4/    Členovia klubu prezentovali návrhy na výberu konkrétnych úloh na rozvoj finančnej, 

matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov pre alternatívnu učebnicu FG  

5/    Diskusia prebehla medzi učiteľmi obidvoch predmetových komisií o využití 

Alternatívnej učebnice FG formou ukážok vybraných "Otázok a úloh". Hľadali optimálny 

výber a hlavne zhodu pri tvorbe tejto časti novej alternatívnej učebnice tak, aby sa využila 

vo výchovno – vzdelávacom procese vo všeobecnovzdelávacích aj odborných predmetoch 

13. Závery a odporúčania: 

Koordinátorka klubu:  

1/  poďakovala prítomným členom za podnetné návrhy a účasť na  stretnutí a odporučila 

členom Klubu FG zosumarizovať nové materiály „Otázky a úlohy“ pre ich zaradenie do 

jednotlivých kapitol novej učebnice FG 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Ľubomíra Martinská 
15. Dátum 09.12.2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Eva Czaková 
18. Dátum 09.12.2020 
19. Podpis  

 
Príloha: Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Prioritná os:  Vzdelávanie 

Špecifický cieľ:  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce 

Prijímateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj - Stredná 

zdravotnícka škola Lučenec 

Názov projektu:  Moderné vzdelávanie pre prax 2 

Kód ITMS projektu:  312011ACM2 

Názov pedagogického klubu:  Klub finančnej gramotnosti 

PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola Lučenec 

Dátum konania stretnutia: 09.12.2020 

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. Marko Alexandra  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 
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