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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová:  

 

finančné vzdelávanie, aplikácia matematiky v bežnom živote, manažment osobných financií, 

finančné služby, finančné nástroje, písomný výstup 

 

Krátka anotácia: 

 

Posledné stretnutie pedagogického klubu bolo zamerané prerokovanie a doplnenie písomného 

výstupu a zdieľanie znalostí, ktoré sme nadobudli pri tvorbe Best Practice. 

Členovia prezentovali praktické úlohy a na konci stretnutia zdieľali svoje názory, skúsenosti 

a postupy riešenia problémových úloh. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Hlavné body: 

  

1. Úvod - diskusia o téme – písomný výstup PK a jeho zameranie  

2. Práca s odbornou literatúrou –  www.odborné stránky, prezentácie 

3. Prezentácia Best Practice z oblasti finančnej matematiky a finančnej gramotnosti 

4. Diskusia a zdieľanie znalostí a zručností 

 

Téma stretnutia:  Výstup pedagogického klubu 

 

V rámci diskusie boli prezentované  jednotlivé vytvorené časti Best Practice, v ktorom sú 

úlohy usporiadané do jednotlivých celkov – úlohy zamerané na zvýšenie kompetencií v oblasti 

finančnej gramotnosti a úlohy zamerané na finančnú matematiku, ktorá je súčasťou a základom 

riešenia situácií bežného života. 

Pri príprave a tvorbe praktických úloh sme sa zamerali na tieto hlavné oblasti:   

• zvyšovanie úrovne matematického vzdelania študentov a jeho aplikácia pri riešení 

situácií a úloh bežného života, čo si vyžaduje od študentov schopnosť analyzovať 

problémy a schopnosť kriticky posudzovať riešenia a ich výsledky 

• zvyšovanie úrovne v oblasti finančného vzdelávania za účelom zodpovedného 

plánovania a manažovania osobných financií 

• využitie IKT a dostupných aplikácií a rôznych on-line finančných kalkulačiek 

pri plánovaní osobných financií a o zodpovednom rozhodovaní efektívneho 

spotrebiteľa 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Pedagogický klub sa bude zameriavať na rozvoj finančnej gramotnosti v rámci odborného 

vzdelávania a prípravy na povolanie, ako prierezovej témy a tiež matematickej gramotnosti 

v bežnom živote. Cieľom realizácie aktivít pedagogického klubu je zvýšenie odborných 

kompetencií pedagogických zamestnancov pre ďalšie zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti 

žiakov naprieč vzdelávaním. Týmto spôsobom by sme chceli zefektívniť výučbu finančnej 

matematiky a prispieť tak k zvýšeniu finančnej gramotnosti na škole. Cieľom je motivovať 

žiakov, aby sa snažili porozumieť neznámym pojmom, rozvíjať svoje myslenie a kreativitu pri 

riešení zadaných úloh, ktoré sú zamerané na posilnenie týchto kompetencií: 

1.  stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie  

2. nájsť, vyhodnotiť, spracovať a použiť finančné informácie a orientovať sa v oblasti 

finančných inštitúcií 

3. rozvinúť potenciál získania stáleho pravidelného vlastného príjmu a schopnosť pravidelne 

sporiť a neskôr aj rozumne investovať 

4. efektívne používať finančné služby a dostupné finančné nástroje 

5. zodpovedne plánovať a plniť svoje finančné záväzky  

https://5penazi.sk/aby-5penazi-svetu-financii-rozumiet-pomohlo/ 

https://www.tritikum.sk/data/tritikum.sk/documents/17s.pdf 

  

https://5penazi.sk/aby-5penazi-svetu-financii-rozumiet-pomohlo/
https://www.tritikum.sk/data/tritikum.sk/documents/17s.pdf
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