
 

 

Písomný výstup pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 
2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 
3. Prijímateľ Banskobystrický samosprávny kraj - Stredná 

zdravotnícka škola Lučenec 
4. Názov projektu Moderné vzdelávanie pre prax 2 
5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011ACM2 
6. Názov pedagogického klubu  Klub finančnej gramotnosti  
7. Meno koordinátora 

pedagogického klubu 
Mgr. Eva Czaková 

8. Školský polrok  I. polrok 
9. Odkaz na webové sídlo 

zverejnenia písomného výstupu 
http://szslucnalc.sk/?page_id=11312 

 
10. 

Úvod: 

Stručná anotácia- Písomný výstup pedagogického klubu finančnej gramotnosti vychádza z 

potrieb školy, potrieb členov klubu, podľa ich aprobácie a podľa potreby využitia na extra 

hodinách a mimoškolskej činnosti. Členmi klubu sú vyučujúci prírodovedných predmetov: 

matematika, geografia, chémia, občianska náuka a vyučujúci odborných predmetov – 

administratíva a zdravotnícka dokumentácia, taktiež výchovný poradca. V písomnom 

výstupe sú vypracované úlohy vedúce žiakov k rozvoju najmä finančnej, ale aj čitateľskej a 

prírodovednej gramotnosti (porovnateľné so zadaniami testových úloh PISA). Okrem 

rozvoja finančnej gramotnosti vytvorené materiály napomáhajú k rozvoju predstavivosti 

žiakov, ich zapojeniu sa do bežného života 

 

Kľúčové slová:  

finančná gramotnosť, extra hodiny, praktické úlohy, obsahový štandard, výkonový 

štandard, inovovaný ŠVP, cieľové požiadavky, vzdelávacie oblasti, charakteristika úloh 



zameraných na testovanie finančnej, matematickej a čitateľskej gramotnosti, praktickosť, 

reálnosť problémových úloh,  jednoznačnosť testových úloh 

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

Zámerom stretnutí je rozvíjať kompetencie učiteľa a obohatiť jeho učiteľský rozmer 

prostredníctvom výmeny skúseností medzi členmi klubu, uplatnenie medzipredmetových 

vzťahov a získavanie nových poznatkov v rámci moderných metód vyučovania finančnej 

gramotností najmä na extra hodinách, ale aj v rámci krúžku Čo ďalej po škole a na iných 

hodinách. 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

V rámci písomného výstupu pedagogického klubu Finančnej gramotnosti boli v prvom 

polroku činnosti klubu vyhotovené nasledujúce materiály, ktoré sa využívali najmä na extra 

hodinách – Občianska náuka a Administratíva a zdravotnícka dokumentácia:  

1. Študijný materiál č.1: Vymedzenie základných pojmov z finančnej gramotnosti – 

obsahuje charakteristiku základných pojmov zamerané na finančnú gramotnosť-

Mgr. Eva Czaková  

2. Študijný materiál č.2: Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2 – Mgr. 

Eva Czaková 

3. Študijný materiál č.3: Medzipredmetové vzťahy, docx.- Mgr. Eva Czaková 

4. Študijný materiál č.4: Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov, docx. – Mgr. 

Eva Czaková 

5. Prezentácia vo formáte ppt. pre žiakov 1.2. a 3. ročníka: Rozhodovanie 

a hospodárenie spotrebiteľov – Mgr. Eva Czaková 

6. Pracovný list – MENA s vypracovaním jednotlivých pracovných úloh – Mgr. 

Alexandra Marko, Mgr. Ľubomíra Martinská 

7. Pracovný list – Možnosti založenia jednotlivých účtov v rôznych bankách – Mgr. 

Alexandra Marko, Mgr. Beáta Murín  

8. Pracovný list - Príjmový pokladničný doklad – Mgr. Alexandra Marko, Mgr. 

Ľubomíra Martinská 

9. Pracovný list – Výdavkový pokladničný doklad – Mgr. alexandra Marko, Mgr. 

Ľubomíra Martinská  



10. Pracovný list – Finančné inštitúcie a ich ponuky - Mgr. Alexandra Marko, Mgr. 

Beáta Murín  

11. Pracovný list – Písomnosti z oblasti nákupu a predaja s pracovnými úlohami – Mgr. 

Alexandra Marko, Mgr. Ľubomíra Martinská 

12. Pracovný list – Šek – Mgr. Alexandra Marko, Mgr. Ľubomíra Martinská 

13. Pracovný list - DPH – Mgr. Ľubomíra Martinská 

14. Test z finančnej gramotnosti – Word dokument a online test zameraný na zhrnutie 

všetkých tém pracovných listov - mena, finančné inštitúcie, úvery  – Mgr. 

Alexandra Marko 

15. Informačná brožúra – Finančná gramotnosť – vymedzenie základných pojmov – 

PhDr. Miroslava Sekulová   

 

Záver: 
Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

• v predmete Občianska náuka a Administratíva a zdravotnícka dokumentácia sa viac 

zamerať na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, ktoré napomáhajú k riešeniu 

praktických úloh zo života;  

• pri tvorbe plánovaných úloh a pomôcok v rámci klubu sa inšpirovať skúsenosťami z 

okolitých krajín EÚ, ktoré sú úspešné v medzinárodnom testovaní PISA ( Česká 

republika, Poľsko);  

• vytvoriť súbor úloh pre žiakov s reálnym kontextom testových úloh 

sprostredkujúcich pohľad do problematiky pomerne nového chápania hodnotenia 

výkonu žiaka, vychádzajúcich zo štúdií OECD PISA; 

• dodržiavať v 1.- 3. ročníku obsahové zameranie inovovaného ŠkVP; 

• uplatňovaním medzipredmetových vzťahov uľahčiť systematizovanie poznatkov, 

ich triedenie a používanie v iných oblastiach, iných vyučovacích predmetoch a tým 

vytvoriť komplexný ucelený obraz získaných vedomostí, teda učiť žiakov myslieť 

v súvislostiach; 

• hľadať príčiny nižšej schopnosti žiakov vyjadrovať sa slovne, možnosti na 

rozvíjanie komunikačných schopností žiakov a spôsobu osvojovania si cudzích slov; 

• pri tvorbe novej pomôcky -  Alternatívnej učebnice FG hľadať optimálny výber 

a dosiahnuť zhodu pri tvorbe prvej časti novej učebnice tak, aby sa využila vo 



výchovno – vzdelávacom procese vo všeobecnovzdelávacích aj odborných 

predmetoch 

 

11. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Eva Czaková, Mgr. Barbora Bartošová, 
Mgr. Ľubomíra Martinská, Mgr. Alexandra 
Marko, PhDr. Miroslava Sekulová, Mgr. Beáta 
Murín  

12. Dátum 30. 12. 2020  
13. Podpis  
14. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Eva Czaková 
15. Dátum 31. 12. 2020  
16. Podpis  

 

Pokyny k vyplneniu Písomného výstupu pedagogického klubu: 

 Písomný výstup zahrňuje napr. osvedčenú pedagogickú prax, analýzu 
s odporúčaniami, správu s odporúčaniami. Vypracováva sa jeden písomný výstup za polrok.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 
2. V riadku špecifický cieľ – riadok bude vyplnený v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP 
3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 
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  celý názov klubu  
7. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 
8. V riadku Školský polrok -  výber z dvoch možnosti – vypracuje sa za každý polrok 

zvlášť 
• september RRRR – január RRRR  
• február RRRR – jún RRRR  

9. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 
stránku, kde je písomný výstup zverejnený 

10. V tabuľkách Úvod ,Jadro a Záver sa popíše výstup v požadovanej štruktúre  
11. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby/osôb (členov klubu), 

ktorá písomný výstup vypracovala   
12. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania písomného výstupu 
13. V riadku Podpis – osoba/osoby, ktorá písomný výstup vypracovala sa vlastnoručne   

podpíše 
14. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá písomný výstup 

schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  



15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia písomného výstupu  
16. V riadku Podpis – osoba, ktorá písomný výstup schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 
 
 
 
 
 

 

  


