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11.  Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka  anotácia:  

Hlavnou témou pedagogického klubu bolo zameranie sa na rozbor  jednotlivých čiastkových 

kompetencií, ktoré sú  súčasťou hlavnej témy Plánovanie, príjem a práca podľa Národného štandardu 

finančnej gramotnosti.  

 

Hlavným cieľom bolo prerokovanie obsahu jednotlivých  tém, spôsoby postupu podávania 

jednotlivých informácií žiakom , koordinácia použitých podkladov medzi jednotlivými členmi so 

zámerom na  lepšieho osvojovania témy. V neposlednom rade  je dôležitá výmena skúseností a metód   

i vytváranie podkladov na vyučovací proces.   

 

 

Kľúčové slová: 

Plánovanie, príjem, práca, koordinácia, analýza, podklady, súčasné trendy, zdroje informácií. 



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

1. Oboznámenie sa s obsahovou zložkou danej témy – význam plánovania príjmov a výdavkov 

v rámci domácnosti i podnikov. Zamerali sme sa na  jednotlivé  pojmy súvisiacich s témou 

v zmysle NŠFG. Určili sme si priority, ktoré pojmy by žiaci mali ovládať ako základne 

a ktoré ako doplnkové - v rámci jednotlivých tém. 

 

2. Stanovenie hlavného cieľa pedagogického klubu 

Členovia pedagogického klubu analyzovali jednotlivé čiastkové kompetencie, pričom sa 

zamerali na na základné – podstatné pojmy, ktoré by mali žiaci ovládať a na tzv. doplnkové 

pojmy.  Dohodli sa na postupnom vytváraní učebných textov a materiálov, prezentácií.   

Dohodli sa na využívaní  internetových zdrojov – poukázania na výhody a nevýhody, 

zameranie sa predovšetkým na rozvoj finančnej gramotnosti v jednotlivých  zdrojoch.  

Koordinátorka projektu navrhla zavádzanie inovatívnych  metód  napr. prácu s textom, 

pojmovú mapu a pod.  

Členovia sa dohodli na vypracovaní  pracovných listov, ktoré budú podkladom  na prácu so 

žiakmi.  

 

3. Návrhy k danej téme 

Vzhľadom na závažnosť témy  predovšetkým sa členovia dohodli, že budú sa v rámci hodín 

využívať moderné spôsoby výučby – vyhľadávanie na internetových stránkach – analýza 

a výber najvhodnejšieho riešenia, pojmové mapy, prácu s textami.  

      4.    Diskusia 

Členovia pedagogického klubu  sa zhodli  na koordinácii pri tvorbe výstupov  k danej téme. 

Vymenili si predošlé skúsenosti z vyučovacieho procesu.  

.  

Zhrnutie: 

Vypracovanie vlastných podkladov z danej témy pri dodržaní obsahovej stránky NŠFG 

s cieľom porozumenia a efektívneho osvojenia si vedomostí.  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Vypracovať podklady pre lepšie pochopenie učiva. Zavádzanie inovatívnych metód do 

vyučovacieho procesu.  
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ  LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  online  

Dátum konania stretnutia:  05. 02. 2021 

Trvanie stretnutia:               od  12:30 hod     do 15:30 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ľubica Ježovičová  SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča 

2. Ľudmila Ševčíková  SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča 

3.  Alena  Vranková  SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča 

    

 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

 


