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11. Manažérske zhrnutie: 

 
Krátka anotácia: 
Jedenáste stretnutie – analýza súčasného stavu vedomostí žiakov z oblasti finančného 
vzdelávania na SZŠ LC v prírodovedných predmetoch, analýza nedostatkov, uplatnenie 
medzipredmetových vzťahov, spolupráca s Klubom matematickej gramotnosti, aplikácia 
výstupov a odporúčaní zo zasadnutí Klubu MG v oblasti finančného vzdelávania 
 

Kľúčové slová: prírodovedné predmety na SZŠ LC, medzipredmetové vzťahy, Klub 
matematickej gramotnosti, konkretizácia otázok a úloh z FG, práca s textom, matematická 
a čitateľská gramotnosť   

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
Hlavná téma stretnutia: FG v prírodovedných predmetoch  
 
Hlavné body stretnutia:   
1. Výpočtové úlohy v prírodovedných predmetoch 
2. Metódy a formy na rozvoj matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov 
3. Diskusia – námety a návrhy na zlepšenie aktuálneho stavu 
       
Zhrnutie priebehu stretnutia: 
1/     Jedenáste stretnutie  Klubu FG sa uskutočnilo online cez aplikáciu ZOOM Meeting dňa  
01.02.2021 v čase od 13.00 do 16.00. Jeho cieľom bolo hlavne prezentovať súčasný stav 
matematických a čitateľských zručností žiakov SZŠ v prírodovedných predmetoch, 
analyzovať nedostatky, uplatniť odporúčania vyučujúcich a nájsť spoločné riešenia na 
zlepšenie súčasného stavu zručností žiakov školy pri riešení úloh z FG. Mgr. Eva Czaková, 
vyučujúca matematiky, chémie, občianskej náuky a v minulosti aj fyziky, analyzovala 
základné typy výpočtových úloh zaradených do výučby na SZŠ v súlade so ŠkVP ( MAT: v 
1.ročníku – Číselné obory, počtové operácie, percentá, trojčlenka, výrazy a matematická 
logika, v 2.ročníku – Funkcie, tabuľky, rovnice, nerovnice a ich sústavy, v 3. ročníku – 
Kvadratická funkcia a rovnice, stereometria, v 4.ročníku – Pravdepodobnosť a štatistika;  



CHE – Riedenie roztokov, Výpočet zloženia a prípravy roztokov, výpočty z chemických 
rovníc; FYZ: Dosadzovanie do vzorca, výpočet neznámej zo vzorca, tabuľky, grafy) a 
navrhla zaradenie úloh, pri riešení ktorých môžu naši žiaci aplikovať získané vedomosti z FG 
využitím čitateľskej a matematickej gramotnosti. Ukázala konkrétne výpočtové úlohy v 
matematike, vo fyzike, chémii a poukázala na problémy, ktoré majú naši žiaci pri ich 
výpočtoch. Navrhla možné riešenia problémov s porozumením textu úloh zjednodušením 
zadania úlohy a použitím nižších číselných hodnôt. 
2/     Člen klubu, Mgr. Marian Skrutek, koordinátor Klubu matematickej gramotnosti, učiteľ 
biológie, doplnil návrh koordinátorky klubu o ďalšie úlohy na rozvoj matematickej 
a čitateľskej gramotnosti žiakov. Navrhol využitie súboru výpočtových úloh a materiálov 
zameraných na uplatnenie FG, ktoré vytvorili ako výstupy členovia Klubu MG. Ďalší 
členovia klubu FG, vyučujúci odborných predmetov, prezentovali svoj výber výpočtových 
úloh so zameraním na finančné vzdelávanie, ktoré majú zaradené vo výučbe a navrhli aj 
uplatnenie konkrétnych metód a foriem na ich aplikáciu.  
3/      Diskusia prebehla medzi učiteľmi hlavne o výhodách zasadnutí Klubu FG, kde sa všetci 
učitelia zhodli na tom, aké dôležité a prínosné je uplatňovať medzipredmetové vzťahy, 
diskutovať a hľadať námety a návrhy na zlepšenie aktuálneho stavu matematických 
a čitateľských zručností našich žiakov. Učitelia odborných predmetov jednotlivo 
prezentovali svoje postrehy a skúsenosti z praxe. Zástupkyňa školy pre odborné vzdelávanie 
PhDr. Miroslava Sekulová konkretizovala metódy a formy, ktoré využíva na sprístupnenie 
učiva s aplikáciou výpočtových úloh. Rôznorodosť názorov členov klubu na využitie 
výpočtových úloh s tematikou finančnej gramotnosti sa prejavila hlavne pre ich aplikáciu 
v jednotlivých premetoch. Mgr. Marian Skrutek obohatil diskusiu o návrh ako žiakom 
sprístupniť výpočtové úlohy. Apeloval hlavne na dobré skúsenosti z praxe s využitím 
obrázkov, grafov, teda zameraním sa na vizuálnu stránku úloh. Členovia klubu prijali návrh 
pána Skruteka a uplatnia vizualizáciu výpočtových úloh zameraných na FG v praxi    
13. Závery a odporúčania: 
Koordinátorka klubu: 1/ odporučila členom Klubu FG aplikovať výsledky zo stretnutia  
                                        v jednotlivých predmetoch 
                                    2/ pripraviť úlohy zamerané na uplatnenie čitateľskej gramotnosti  
                                        (humanitné predmety) na ďalšie stretnutie Klubu FG 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Alexandra Marko 
15. Dátum 01.02.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Eva Czaková 
18. Dátum 01.02.2021 
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: 01.02.2021 

Trvanie stretnutia: od 13.00 hod do 16.00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Czaková Eva online SZŠ Lučenec  

2. PhDr. Sekulová Miroslava online SZŠ Lučenec  

3. PhDr. Matúšková Jánošíková Iveta online SZŠ Lučenec  

4. Mgr. Bartošová Barbora online SZŠ Lučenec  

5. PhDr. Hriňová Lucia online SZŠ Lučenec  

6. Mgr. Murín Beáta online SZŠ Lučenec  

7. Mgr. Martinská Ľubomíra online SZŠ Lučenec  

8. Mgr. Marko Alexandra online SZŠ Lučenec  

9. Mgr. Fajčíková Lucia online SZŠ Lučenec  

10. Mgr. Skrutek  Marian online 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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