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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová:  
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a testovanie finančnej gramotnosti, finančné vzdelávanie, národný štandard FG, slovník FG 

 

 

Krátka anotácia: 

 

Členovia klubu na prvom stretnutí odkomunikovali a prekonzultovali rámcový program jednotlivých 

stretnutí a venovali sa definovaniu finančnej gramotnosti (FG) a rámcovým témam matematiky 

v bežnom živote v súlade s plánom činnosti PK.  Súčasťou stretnutia bola diskusia  o výsledkoch 

rôznych  meraní finančnej gramotnosti jednotlivých agentúr a inštitúcií a zapojení sa žiakov našej 

školy do tohto testovania. V rámci diskusie sme sa zamerali na možnosti a spôsoby zlepšenia 

a rozšírenia znalostí a zručností pedagógov a žiakov našej školy v oblasti finančného a ekonomického 

vzdelávania. 

 

 



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

 

Hlavné body: 

 

1. Plán činnosti pedagogického klubu – oboznámenie sa s rámcovým programom jednotlivých  

    stretnutí, rozdelenie úloh 

2. Definovanie finančnej a matematickej gramotnosti 

3. Meranie a testovanie finančnej gramotnosti na národnej a medzinárodnej úrovni 

4. Odborná literatúra z oblasti finančnej gramotnosti, NŠFG 1.2, metodika, slovník FG 

 

Téma stretnutia: Odborná literatúra z oblasti finančnej gramotnosti, meranie a testovanie FG 

 

Na prvom stretnutí sa členovia klubu oboznámili s rámcovým programom jednotlivých stretnutí, ako 

aj s realizáciou činnosti klubu. Členovia klubu sa dohodli, že sa budú stretávať dvakrát do mesiaca a 

výsledkom stretnutí bude konkrétny výstup, na ktorom sa budú podieľať všetci členovia klubu. 

Finančnú gramotnosť klub zadefinoval ako schopnosť žiakov využívať poznatky, skúsenosti ako aj 

zručnosti na to, aby dokázali efektívne riadiť osobné financie a vlastné finančné zdroje a tak si 

zabezpečili finančnú samostatnosť a prosperitu. 

Klub pri skúmaní a hodnotení meraní a testovaní podľa PISA definoval finančnú gramotnosť ako 

schopnosť prečítať text, vyhľadať informáciu, porozumieť jej a použiť ju.  Podľa výsledkov meraní a 

testovania vyplynulo, že SR je hlboko pod priemerom tohto testovania a preto hlavným cieľom aktivít 

pedagogického klubu bude rozvoj a nadobudnutie aktuálnych znalostí a zručností pedagógov a žiakov 

našej školy v oblasti finančného a ekonomického vzdelávania implementáciou prierezových tém do 

jednotlivých predmetov v rámci ŠkVP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 

 

Účastníci diskutovali a identifikovali kľúčové body finančnej a matematickej gramotnosti a 

podnikateľských kompetencií v oblasti priemyslu 4.0. Na základe skupinovej diskusie sme 

analyzovali stratégie k identifikácii nedostatočnej finančnej gramotnosti a načrtli možnosti riešenia 

problému na strednej odbornej škole. 

 

Na základe skúmania a hodnotenia výsledkov medzinárodného testovania sa klub rozhodol, že v 

rámci rozvoja finančnej gramotnosti bude od žiakov očakávať: 

- schopnosť orientovať sa v odborných textoch (zákony, zákonníky, bankové výpisy, obchodné 

  zmluvy,...) 

- v predložených textoch a úlohách vyhľadať informácie potrebné ku každodennému životu a 

 následne ich aplikovať v praxi 

- zapojenie sa do on-line testovania v oblasti finančného vzdelávania /finančný kompas, 

finančná olympiáda, testovanie v rámci školy – september – mesiac FG/ 

 

Hlavným odporúčaním členov klubu je premyslieť si aplikáciu finančnej gramotnosti v jednotlivých 

odborných predmetoch a tiež preštudovať dokument Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém 

finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov a preštudovať jednotlivé ŠkVP a v nich 

zahrnuté témy z finančnej gramotnosti. 
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