
 

Správa o činnosti 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. Dátum stretnutia  pedagogického 

klubu 
28.04.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického 
klubu 

Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, 984 17 
Lučenec 

9. Meno koordinátora pedagogického 
klubu 

Mgr. Czaková Eva 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 
správy 

http://szslucnalc.sk/?page_id=11308 

 
11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 

Šestnáste stretnutie – vyhodnotenie a diskusia po kontrole žiackych vedomostí a zručností 

realizáciou e - testu z FG I. na SZŠ LC v 1. a 2. ročníkoch  

Kľúčové slová: vyhodnotenie e – Testu, diskusia po realizácii e – Test –u z FG I., forma 

a obsah e - Testu  

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

Hlavná téma stretnutia: e-Test z FG I.   
Hlavné body stretnutia:  
Kontrola získaných vedomostí a zručností v 1. a 2. ročníkoch – vhodnosť výberu otázok, diskusia 

po testovaní 

1. Diskusia po testovaní - vhodnosť a zaradenie e - Testu v konkrétnej fáze vyučovacej 

hodiny  

2. Vhodnosť výberu otázok, metódy na kontrolu získaných vedomostí žiakov 

3. Návrhy na zlepšenie formy a obsahu e - Testu 
 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1/   Šestnáste stretnutie Klubu FG sa uskutočnilo v čase od 14.00 do 17.00 hod. prezenčne 

v priestore SZŠ dňa 28.04.2021. Po rozdelení úloh z predchádzajúceho stretnutia klubu dňa 

07.04. prebiehalo testovanie v 1. a 2. ročníkoch od 12.04. do 24.04.2021 počas vyučovacích 

hodín AZD pod dohľadom vyučujúcich - Mgr. Beáta Murín, Mgr. Ľubomíra Martinská, Mgr. 

Alexandra Marko a Mgr. Barbora Bartošová. V prvej časti stretnutia členov Klubu FG 



prebiehala diskusia týchto vyučujúcich najprv o tom, či vhodne zvolili tému a fázu 

vyučovacej hodiny, na ktorej sa vopred dohodli. Zhodne uviedli, že voľba témy, ku ktorej 

zaradili e – test bola dobrým riešením, ktoré využijú aj v budúcnosti.    

2/     V druhej časti stretnutia členov Klubu FG vyučujúce AZD skonštatovali, že s pridelením 

testu cez aplikáciu EduPage nebol žiadny problém ani v jednej zo štyroch tried.    

K vyhodnoteniu e - testu sa každá vyučujúca vyjadrila osobitne. Potom prebiehala diskusia 

o vhodnosti metódy testovania pri kontrole vedomostí žiakov prostredníctvom aplikácie 

EduPage a vhodnosti výberu otázok testu. Mgr. Beáta Murín skonštatovala, že najväčšie 

problémy mali žiaci I.A triedy s otázkami: Po návrate z ČR chce muž v banke vymeniť 

hotovosť 500 českých korún za eurá, ktorý stĺpec pozerá? (devízy nákup alebo predaj, valuty 

nákup alebo predaj) a testovou úlohou: K jednotlivým príkladom dopíšte správne, či ide 

o VALUTY alebo DEVÍZY.  Mgr. Ľubomíra Martinská sa vyjadrila, že podľa žiakov 2. 

ročníka bola najťažšia otázka testu: Správne spojte jednotlivé operácie internetbankingu.   

3/     V diskusii vystúpila Mgr. Eva Czaková, vedúca Klubu FG, a vyjadrila spokojnosť 

s formou, obsahom a realizáciou e- testu a zároveň navrhla vyučujúcim opätovne využiť na 

vyučovacích hodinách študijný materiál č.1- Základné pojmy z FG a zopakovať učivo (časť 

valuty, devízy, internetbanking), s ktorým mali žiaci pri riešení e – testu problémy. 

13. Závery a odporúčania: 

Koordinátorka klubu: 1/ odporučila členom Klubu FG  pripraviť  si na budúce stretnutie 

Klubu FG svoje postrehy s využiteľnosťou testovania vo 

vyučovacom procese 
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PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola Lučenec 

Dátum konania stretnutia: 28.04.2021 

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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