
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce  

3. Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 

4. Názov projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s 

praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY4 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub bez písomného výstupu Klub 
učiteľov odborných predmetov 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 08.06.2022 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Lomonosovova 2797/6, Trnava, č. 105 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Ing. Helena Ustaníková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
sosos-trnava.sk; www.trnava-vuc.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová: analýza , praktické riešenie, finančná gramotnosť 

Stručná anotácia:  

 Zlý stav finančnej gramotnosti je celoslovenským problémom, z tohto dôvodu je potrebné 

zamerať pozornosť na stav finančnej gramotnosti. 

 Prvým krokom je zjednotenie vedomostí od organizácií, ktoré s touto témou už pracujú a ich 

implementácia do štátneho školského systému.  

 Preto treba rozšíriť zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti aj prostredníctvom vzdelávania, 

čo sme sa snažili na stretnutiach klubu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trnava-vuc.sk/


 

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

 

Počas stretnutí sme sa venovali finančnej gramotnosti žiakov. Prebrali sme – rozvoj finančnej 

gramotnosti, peniaze v banke, účet, elektronické bankovníctvo, platobné karty, spotrebiteľské úvery, 

poistenie. Pre žiakov sme rozpracovali všetky témy, ktoré sme aplikovali do učiva odborných 

predmetov. Zároveň pri každej téme žiaci mali pripravené praktické úlohy, ktoré riešili na hodinách 

predmetu. Žiaci na zadané úlohy v mnohých prípadoch odpovedali vlastnými slovami, svoje 

odpovede vysvetľovali alebo vhodne argumentovali, ale aj vyjadrovali svoj názor na základe 

vlastných skúseností. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Žiaci by sa mali aj naďalej vzdelávať, aby ich finančná gramotnosť bola ešte lepšia. Potom ich 

vedomosti môžu použiť v praktickom osobnom alebo pracovnom živote.  

Samozrejme finančná gramotnosť nie je dôležitá  len v odborných predmetoch, ale aj učitelia 

všeobecno – vzdelávacích predmetov, by mali túto problematiku vsunúť do týchto predmetov. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Helena Ustaníková 
15. Dátum 08.06.2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Helena Ustaníková 
18. Dátum 08.06.2022 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecifický cieľ:  1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce  

Prij ímateľ:  Trnavský samosprávny kraj  

Názov projektu:  Prepojenie stredoškolského vzdelávania s  praxou v 

Trnavskom samosprávnom kraj i  1  

Kód ITMS projektu:  312011AGY4 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub bez písomného výstupu Klub 

učiteľov odborných predmetov 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, 
č. 105 
 
Dátum konania stretnutia: 08.06.2022 
Trvanie stretnutia: od 13:00 hod do 16:00 hod  
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Helena Ustaníková  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

2. Mgr. Lýdia Birčáková  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

3. Ing. Ružena Adamcová PN SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

4. MVDr. Eva Mrvová  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

5. Ing. Marián Vagovič  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

6. Ing. Tatiana Katona Michalová D SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

 


