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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová: finančná gramotnosť, implementácia, odborné predmety, odborný výcvik, Národný 

štandard finančnej gramotnosti 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na implementáciu finančnej gramotnosti do odborných predmetov 

a odborného výcviku. Výmena skúseností pri priebežnom zavádzaní aktivizujúcich metód na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti navrhnutých z predchádzajúceho stretnutia klubu. 

 

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

 

Hlavné body: 

 obsah dokumentu Národný štandard finančnej gramotnosti 1.2  

 zhodnotenie existujúceho dokumentu školy na implementáciu NŠFG do ŠKVP pre 

jednotlivé odbory 

 návrh aktivít zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti  v rámci odborných predmetov 

a odborného výcviku, 

 diskusia k návrhom  

 

Téma stretnutia:  Implementácia finančnej  gramotnosti do odborných predmetov 

 

Zhrnutie priebehu: 

Na začiatku stretnutia Ing. Hollá, ktorá je zároveň koordinátorkou pre finančnú gramotnosť na škole 

zopakovala prítomným členom obsah NŠFG 1.2 a aj obsah danej prierezovej témy v školských 

vzdelávacích programoch pre jednotlivé učebné a študijné odbory.  

Členovia klubu zhodnotili, že v rámci svojich predmetov do tematických výchovnovzdelávacích 

plánov vhodne dopĺňajú aj témy zamerané na finančnú gramotnosť. Tieto ale nie sú jednotené a bolo 

by vhodné vytvoriť databázu metodických listov a zároveň aj pracovných listov, ktoré by boli 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text64&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text64&subpage=2


zamerané na jednotlivé témy NŠFG a mali by ich k dispozícii všetci vyučujúci odborných predmetov 

a samozrejme aj majstri odborného výcviku, ktorí by ich vedeli vhodne využiť aj v rámci odborného 

výcviku.  Zároveň ale zhodnotili, že v súvislosti s touto témou potrebné zamerať sa aj na rozvoj 

matematickej gramotnosti. Na základe skúseností navrhli spolupracovať s vyučujúcimi matematiky, 

ktorí by sa mali venovať vo väčšej miere na matematike príkladom, v ktorých sa vyskytujú premeny 

jednotiek, vyjadrenia neznámych zo vzorca a práca s percentami.  

Niektorí z členov absolvovali v roku 2018 aktualizačné vzdelávanie Tvorba edukatívneho materiálu 

na rozvoj finančnej gramotnosti. V rámci tohto školenia boli vypracované vzorové metodické listy 

zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti a zároveň aj vzorové interaktívne pracovné listy. Účastníci 

tohto školenia oboznámili prítomných s obsahom a zameraním jednotlivých metodických materiálov 

a dohodli sa o spolupráci pri vytváraní nových materiálov, ktoré by tvorili databázu prístupnú pre 

ostatných vyučujúcich. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: Finančnú  gramotnosť  je  potrebné  chápať  ako  komplexný  súhrn  znalostí  a schopností, 

je podmienená neustálym vývojom.  Získané znalosti a zručnosti umožnia študentom porozumieť 

finančným záležitostiam, naučia  analyzovať finančnú situáciu a robiť správne finančné rozhodnutia 

a zlepšia finančné návyky a zodpovednosť mladých ľudí, čo by v konečnom dôsledku malo následne 

zvýšiť aj uplatnenie sa absolventov našej školy na trhu práce. 

 

Odporúčania: 

Vytvorenie databázy metodických materiálov pre odborné predmety zameranej na finančnú 

gramotnosť.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  22. 09. 2020 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Jana Hollá  SOŠ technická Tlmače 

2 Bc. Šefan Nap  SOŠ technická Tlmače 

3 Bc. Miroslav Bernát  SOŠ technická Tlmače 

4 Bc. Róbert Lacko  SOŠ technická Tlmače 

5 Mgr. Alexander Gábor  SOŠ technická Tlmače 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1    

 


