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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 

Pätnáste stretnutie – príprava e - testu z FG na SZŠ LC, výber konkrétnych otázok a úloh 

s ohľadom na vedomosti a zručnosti žiakov z finančnej gramotnosti v 1. a 2. ročníkoch, 

uplatnenie medzipredmetových vzťahov a skúseností z praxe  

Kľúčové slová: inovatívne vyučovacie metódy, e – test, tvorba e-testov v prostredí EduPage   

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

Hlavná téma stretnutia: Inovatívne vyučovacie metódy – e-Test   

Hlavné body stretnutia:  

1. Výber úloh, tvorba otázok e - Testu 

2. Rozdelenie kompetencií 

3. Pridelenie úloh a termínov 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1/   Cieľom pätnásteho stretnutia Klubu FG, ktoré sa uskutočnilo v priestore SZŠ dňa 

07.04.2021 v čase od 14.00 do 17.00 hod., bolo pripraviť e – test z FG pre žiakov 1. a 2. 

ročníkov našej školy. Členovia Klubu FG majú bohaté skúsenosti s inovatívnymi  

vyučovacími metódami a hlavne počas dištančného vyučovania aj s tvorbou e- testov 

v prostredí EduPage. V rámci výborných medzipredmetových vzťahov sme teda riešili 

hlavne konkretizáciu otázok a úloh testu. Členovia klubu postupne prezentovali pripravené 

úlohy – otázky testu (podľa odporúčaní a záverov z minulého stretnutia Klubu z 31.03.). 



Najskôr vystúpila s konkrétnymi úlohami Mgr. Alexandra Marko, vyučujúca AZD. Následne 

prebehla diskusia o jej výbere úloh a formulácií otázok testu. 

 

2/     V druhej časti stretnutia členov Klubu FG  prezentovala svoje návrhy najskôr Mgr. 

Ľubomíra Martinská a Mgr. Beáta Murín. Ostatní členovia klubu sa zhodli na tom, že by bolo 

najefektívnejšie využiť úlohy a otázky z už pripravených materiálov. Navrhli aplikovať do  

e-testu tie otázky a úlohy, ktoré boli použité v pracovných listoch. Napríklad mena krajín, 

valuty, devízy, dopyt, ponuka, cena, finančné inštitúcie, internetbanking, IBAN účet, 

Leasing, úvery, kreditná a debetná karta atď. 

 

3/     V diskusii vystúpila Mgr. Eva Czaková, vedúca Klubu FG, pridelila úlohu pripraviť e 

– test pre vyučujúce, ktoré sa dobrovoľne prihlásili - Mgr. Alexandru Marko a Mgr. 

Ľubomíru Martinskú v rozsahu 13 – 14 otázok a realizáciu testu zadala ostatným 

vyučujúcim na vyučovacích hodinách (dištančná alebo prezenčná forma vyučovania, podľa 

epidemiologickej situácie) predmetu Administratíva a zdravotnícka dokumentácia.  

13. Závery a odporúčania: 

Koordinátorka klubu: 1/ odporučila členom Klubu FG  pripraviť  a realizovať e – test z FG 

v 1. a 2. ročníkoch SZŠ a pripraviť jeho vyhodnotenie na ďalšie 

stretnutie Klubu FG 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) PhDr. Lucia Hriňová 
15. Dátum 07.04.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Eva Czaková 
18. Dátum 07.04.2021 
19. Podpis  
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PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola Lučenec 

Dátum konania stretnutia: 07.04.2021 

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 Iveta  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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