
Hodnotiaci webinár k prezentácii úspešných projektov vzdelávania v oblasti FG  

 

Dňa 18.12.2020 ŠIOV zorganizoval hodnotiaci webinár k prezentácii a zhodnoteniu  

rozvojových projektov zapojených škôl „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania 

pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 

2020“. Do tohto národného projektu sa v tomto roku celkovo zapojilo 43 škôl a úspešne 

zrealizovalo 25 škôl. Naša škola sa do tohto projektu zatiaľ ako jediná úspešne zapojila už 

po 6-krát a hlavný cieľ a zameranie vzdelávacích aktivít je vyjadrený každoročne už v názve 

projektu: 

2015 - Bližšie k financiám 

2016 - Cez finančné hry do reálneho života 

2017 - 7 zásad finančnej sebaobrany 

2018 - 7 krokov k finančnej slobode 

2019 - Aj od vás si niekto pýtal úplatok? 

2020 - Rozumný a zodpovedný spotrebiteľ – naša lepšia budúcnosť 

Cieľom týchto projektov je každoročne aktualizovať a zvýšiť vedomostnú úroveň 

pedagogických pracovníkov v oblasti finančnej gramotnosti s prihliadnutím na rešpektovanie 

prioritných tém výzvy, ktoré sú v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 

a nadobudnúť zručnosti využívať dostupné prostriedky IKT vo výchovno-vzdelávacom 

procese žiakov a voľnejšou formou implementovať jednotlivé témy NŠFG do edukačného 

procesu na teoretickom, praktickom vyučovaní ale aj v rámci záujmových krúžkov a voľno-

časových aktivít v školskom internáte.  

Vzdelávacie aktivity prebiehali v období september – november 2020 a príprava študijných 

materiálov zahŕňala – spracované teoretické východiská na tvorbu modelových a testových 

úloh pre žiakov, využitie IKT pri spracovaní týchto úloh – tvorba vlastných on-line testov a ich 

využite cez www.stránku školy,  príprava prezentácií na jednotlivé odborné témy, príprava e-

testov z oblasti finančnej gramotnosti za pomoci voľne dostupných programov na tvorbu 

testov a pracovných listov, oboznámiť sa s využitím rôznych on-line stránok v oblasti financií 

a podnikania, oboznámiť sa s postupom pri oznámení protispoločenského a korupčného 

správania ale predovšetkým nadobudnúť aktuálne znalosti a zručnosti sebavedomého 

a vzdelaného zodpovedného spotrebiteľa. 

 

Cieľová skupina – pedagogickí zamestnanci našej školy 

Prezentácia a zhodnotenie výstupov projektu – každý účastník vzdelávania  si na záver 

pripravil:  

- vlastný výstup – spracovanie ľubovoľnej témy NŠFG vo forme prezentácie 

a zapracovanie témy projektu – rozumné a zodpovedné správanie spotrebiteľov 

- z týchto jednotlivých prezentácií sa v závere spracovali komplexné modelové úlohy a 

testové úlohy pre jednotlivé učebné a študijné odbory, ktoré sa budú využívať 

následne na viacerých vzdelávacích aktivitách na teoretickom, praktickom ako aj 

mimoškolskom vzdelávaní pri prezenčnej i aktuálnej dištančnej forme  vzdelávania. 

Pre širšie použitie tieto komplexné výstupy budú dostupné žiakom aj v tlačenej forme 

pre prípad využitia v učebni bez možnosti  prístupu na internet. 

Všetky výstupy projektu spolu s finančným zhodnotením boli odprezentované a odsúhlasené 

ŠIOV, ktorý je garantom a organizátorom týchto projektov ako aj MŠVVaŠ SR. 

Ing. Ľubica Krpelanová 

koordinátor FG 

http://www.stránku/

