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11. Manažérske zhrnutie: 

 
Krátka anotácia: 
Štrnáste stretnutie – prezentácia konkrétnych úloh z FG v odborných predmetoch na SZŠ 
LC, konkrétne výstupy zamerané na uplatnenie FG pripravené na základe odporúčaní 
z minulého zasadnutia Klubu FG, analýza príčin neúspechov žiakov, spolupráca s Klubom 
matematických zručností 
 

Kľúčové slová: konkretizácia úloh z FG v odborných predmetoch na SZŠ LC, výstupy z 
Klubu matematických zručností   

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
Hlavná téma stretnutia: FG v odborných predmetoch  
 
Hlavné body stretnutia:  
1. Ukážky konkrétnych úloh z FG v odborných predmetoch 
2. Analýza príčin neúspechov žiakov 
3. Diskusia – možné riešenia neúspechov žiakov, motivácia 

  
Zhrnutie priebehu stretnutia: 
1/   Štrnáste stretnutie Klubu FG sa uskutočnilo v priestore SZŠ dňa 31.03.2021 v čase 
od14.00 do 17.00 hod. Hlavným cieľom stretnutia bolo prezentovať konkrétne úlohy z FG 
v odborných predmetoch. Vyučujúce odborných predmetov, hlavne AZD, postupne 
prezentovali pripravené úlohy (podľa odporúčaní a záverov z minulého stretnutia Klubu zo 
17.03.). Najskôr vystúpila s konkrétnymi úlohami PhDr. Miroslava Sekulová, zástupkyňa 
odborného vyučovania, a navrhla ich zaradenie ku konkrétnym témam v predmete AZD. 
Potom postupne vystúpili s návrhmi úloh a ich zaradením k jednotlivým témam vo výučbe 
vyučujúce odborného predmetu AZD Mgr. Beáta Murín, Mgr. Ľubomíra Martinská, Mgr. 
Alexandra Marko a Mgr. Barbora Bartošová.   
2/     V druhej časti stretnutia členov Klubu FG sme analyzovali príčiny neúspechov žiakov.  



Konkretizovali sme úlohy, ktoré trvale spôsobujú problémy. Zhodli sme sa na tom, že 
ťažisko problému je v neosvojení si pojmového aparátu z FG, slabších matematických 
zručnostiach a v čitateľskej gramotnosti žiakov. Mgr. Eva Czaková zdôraznila, že jedine 
spolupráca všetkých členov Klubu FG prinesie výsledky vo forme takého študijného 
materiálu, ktorý prispeje k odstráneniu problémov žiakov s porozumením textu pri riešení 
úloh z FG fixovaním pojmového aparátu.  
3/     V diskusii najskôr vystúpila Mgr. Eva Czaková, vedúca Klubu FG, a zdôraznila, že je 
nutné poukázať aj na úspechy žiakov v oblasti finančného vzdelávania, motivovať ich 
pochvalou, oceniť ich úspech známkou. Dodala, že žiaci SZŠ LC sú aktívni, súťaživí a aj to 
ich motivuje k odstráneniu neúspechu pri riešení úloh z FG. Ocenila tiež návrhy učiteľov 
odborných predmetov na odstránenie príčin neúspechu žiakov. Ďalej sa do diskusie 
prihlásili Mgr. Marian Skrutek, vedúci Klubu matematických zručností a PhDr. Iveta 
Matúšková Jánošíková, učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov, s návrhmi na 
odstránenie príčin neúspechu žiakov pri riešení úloh z FG z ich skúseností z vyučovania. 
Tiež ocenili návrhy učiteliek odborných predmetov na zlepšenie  aktuálneho stavu v oblasti 
finančného vzdelávania. 
13. Závery a odporúčania: 
Koordinátorka klubu: 1/ odporučila členom Klubu FG aplikovať výsledky zo stretnutia vo 

výučbe, premyslieť a pripraviť konkrétne výstupy ( e – test) 
zamerané na uplatnenie finančného vzdelávania na ďalšie 
stretnutie Klubu FG 
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PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola Lučenec 

Dátum konania stretnutia: 31.03.2021 

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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