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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 

Desiate stretnutie – Zbierka úloh z finančnej gramotnosti, výber konkrétnych otázok a úloh 

na rozvoj finančnej, matematickej a čitateľskej gramotnosti 

 

Kľúčové slová: Zbierka úloh z finančnej gramotnosti (Ing. Katarína Lučeničová, NÚCEM 

Bratislava 2013), konkretizácia otázok a úloh, práca s textom, matematické zručnosti   

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

Hlavná téma stretnutia: Práca so Zbierkou úloh z finančnej gramotnosti    

Hlavné body stretnutia:  

1. Otvorenie 

2. Výber konkrétnych úloh na upevňovanie a aplikáciu získaných vedomostí z FG s 

využitím čitateľskej a matematickej gramotnosti žiakov 

3. Využitie Zbierky úloh z FG v rôznych fázach vyučovacieho procesu  

4. Diskusia  

   

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

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

pedagogického klubu na desiatom online stretnutí cez aplikáciu ZOOM Meeting dňa  

20.01.2021  v čase od 13.00 do 16.00 hod. 



2/    Koordinátorka klubu Mgr. Eva Czaková prezentovala členom klubu návrh konkrétnych 

úloh a otázok zo Zbierky úloh z FG, pri riešení ktorých môžu naši žiaci aplikovať získané 

vedomosti z FG využitím čitateľskej a matematickej gramotnosti     

3/     Členovia klubu doplnili návrh koordinátorky klubu o ďalšie úlohy a otázky, ktoré si 

pripravili v rámci odporúčaní z minulého stretnutia klubu. Každý člen klubu prezentoval 

svoj výber úloh (úloha z minulého stretnutia) a navrhol predmet a tému, kde by úlohu 

zaradil. Tieto doplňujúce úlohy boli veľkým prínosom hlavne v tom, že sú zamerané 

konkrétne na uplatnenie v rôznych fázach výučby tak vo všeobecnovzdelávacích ako aj v 

odborných predmetoch 

4/    Diskusia prebehla medzi učiteľmi obidvoch predmetových komisií  a bola ozaj bohatá. 

Rôznorodosť názorov členov klubu na využitie súboru úloh a otázok sa prejavila hlavne pre 

ich aplikáciu v jednotlivých fázach vyučovacej hodiny.  Zhodli sa v tom, že je nevyhnutné, 

aby učitelia všetkých predmetov používali rovnaký pojmový aparát a podobné metódy. 

Taktiež sa zhodli na tom, že je nevyhnutné úlohy doplniť o vhodné obrázky, grafy a teda 

venovať pozornosť aj vizuálnej stránke úloh a s nimi súvisiacich otázok. Na záver členovia 

klubu skonštatovali, že pri výbere úloh a otázok z finančnej gramotnosti aplikovanej na 

prax SZŠ sa Zbierka úloh z FG (NÚCEM) stala výbornou motivačnou pomôckou 

13. Závery a odporúčania: 

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

       stretnutí 

2/  odporučila členom Klubu FG aplikovať súbor vybratých úloh 

a otázok zo stretnutia vo výučbe v jednotlivých predmetoch  

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Lucia Fajčíková 
15. Dátum 20.01.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Eva Czaková 
18. Dátum 20.01.2021 
19. Podpis  

 
Príloha: Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

Prioritná os:  Vzdelávanie 

Špecifický cieľ:  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce 

Prijímateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj - Stredná 
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Názov projektu:  Moderné vzdelávanie pre prax 2 
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Názov pedagogického klubu:  Klub finančnej gramotnosti 

PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola Lučenec 

Dátum konania stretnutia: 20.01.2021 

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 

    

    

 


	PREZENČNÁ LISTINA

