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11. Manažérske zhrnutie: 

 
Krátka anotácia: 
Dvanáste stretnutie – analýza súčasného stavu vedomostí žiakov z oblasti finančného 
vzdelávania na SZŠ LC v humanitných predmetoch (SJL, CUJ, DEJ, OBN), analýza 
nedostatkov, uplatnenie medzipredmetových vzťahov, spolupráca s Klubom inovácií vo 
vzdelávacom procese a podporou čitateľskej gramotnosti a s Klubom jazykových zručností, 
aplikácia výstupov a odporúčaní zo zasadnutí obidvoch klubov v oblasti finančného 
vzdelávania 
Kľúčové slová: humanitné predmety na SZŠ LC, medzipredmetové vzťahy, Klub inovácií 
vo vzdelávacom procese a podpora čitateľskej gramotnosti, Klub jazykových zručností, 
konkretizácia otázok a úloh z FG, práca s textom, čitateľská gramotnosť   

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
Hlavná téma stretnutia: FG v humanitných predmetoch  
 
Hlavné body stretnutia:   
1. Konkrétne slovné úlohy z FG v humanitných predmetoch 
2. Problémy žiakov s porozumením textu, návrhy 
3. Diskusia – hľadanie riešení 

 
Zhrnutie priebehu stretnutia: 
1/    Hlavným cieľom dvanásteho stretnutia Klubu FG, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch 
SZŠ dňa 22.02.2021  v čase od 14.00 do 17.00 hod., bolo nájsť spoločné riešenie problémov 
žiakov pri riešení slovných úloh z FG využitím praktických skúseností, analýzy a odporúčaní 
učiteľov humanitných predmetov. Mgr. Eva Czaková, učiteľka prírodovedných predmetov 
a OBN, poukázala na svoje skúsenosti z praxe. Uviedla, že najväčšie problémy u žiakov vidí 
pri čítaní s porozumením textu úloh a navrhla zjednodušenie zadania úloh. Navrhla zaradenie 
takých výpočtových úloh vo výučbe, pri riešení ktorých môžu naši žiaci aplikovať získané  
vedomosti z FG využitím čitateľskej gramotnosti.  



2/     Členky klubu, PhDr. Lucia Hriňová, koordinátorka Klubu jazykových zručností, 
učiteľka ANJ a PhDr. Iveta Matúšková Jánošíkova, učiteľka dejepisu, OBN a NEJ,  doplnili 
návrh koordinátorky klubu o ďalšie úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov. 
Poukázali na problémy žiakov s porozumením textu a navrhli vytlačiť a použiť Študijný 
materiálu č.1: Vymedzenie základných pojmov z FG ako pomôcku pri výučbe pre každú 
dvojicu žiakov v lavici, aby si žiaci ľahšie zafixovali pojmový aparát FG. Poukázali aj na 
množstvo cudzích, anglických a nemeckých slov v súbore tohto materiálu a v materiáloch a 
úlohách, ktoré vytvorili ako výstupy členovia Klubu jazykových zručností.  
3/     V diskusii vystúpili PhDr. Iveta Matúšková Jánošíková, učiteľka OBN v 2.ročníku 
a Mgr. Eva Czaková, učiteľka OBN v 1. ročníku s návrhom na aplikáciu výpočtových úloh 
z FG napr. pri témach Škola a rodina, Spoločenské organizácie a inštitúcie, Občianske 
iniciatívy, Právny štát, Problémy pohybu v makrosociálnych skupinách, chudoba, Globálne 
problémy sveta, Masmédiá (Finančná zodpovednosť spotrebiteľov Plánovanie, príjem 
a práca, Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov, Úver a dlh, Sporenie a investovanie, 
Riadenie rizika a poistenie). Potom sa do diskusie prihlásila PhDr. Lucia Hriňová, 
vyučujúca ANJ a doplnila ju PhDr. Iveta Matúšková Jánošíková, vyučujúca NEJ. Zhodli sa 
na tom, že väčšina pojmov z FG je prevzatých hlavne z anglického jazyka a preto 
konkretizovali metódy a formy, ktoré využívajú ony na sprístupnenie učiva na svojich 
vyučovacích hodinách. Diskusia medzi členmi Klubu FG, učiteľmi humanitných, 
prírodovedných aj odborných predmetov jednoznačne utužila medzipredmetové vzťahy. 
Zameraná bola hlavne na hľadanie riešení na zlepšenie aktuálneho stavu čitateľských 
zručností našich žiakov. Hľadali sme spoločné riešenia na ich aplikáciu v jednotlivých 
premetoch a zhodli sme sa na spoločnom riešení. Pre rozvoj čitateľskej gramotnosti našich 
žiakov sme navrhli vo výučbe  zadávať viac úloh na porozumenie textu, prezentovať obsah 
odborného textu, zadávanie referátov z odborných textov. Členovia klubu prijali návrh 
vyučujúcich CUJ na uplatnenie pomôcky z FG v praxi.    
13. Závery a odporúčania: 
Koordinátorka klubu: 1/ odporučila členom Klubu FG aplikovať výsledky zo stretnutia vo 

výučbe  
                                    2/ pripraviť úlohy zamerané na uplatnenie čitateľskej gramotnosti 

v odborných predmetoch na ďalšie stretnutie Klubu FG 
  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) PhDr. Miroslava Sekulová 
15. Dátum 22.02.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Eva Czaková 
18. Dátum 22.02.2021 
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: 22.02.2021 

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 

    

    

 


	PREZENČNÁ LISTINA

