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Manažérske zhrnutie:

Kľúčové slová: finančná gramotnosť (FG), národný štandard finančnej gramotnosti (NŠFG)
Tretie stretnutie pedagogického klubu Svet čísel, financií a technológií sa venovalo téme:
Začlenenie finančnej gramotnosti do vzdelávacích oblastí v školskom klube detí

Stretnutie pedagogického klubu bolo zamerané v rámci národného štandardu finančnej gramotnosti
na objasnenie štandardných návykov, ktoré by mali získať žiaci strednej školy počas štúdia. Taktiež
sa na stretnutí venovala pozornosť, predstaveniu vzdelávacích oblastí výchovy v školskom klube detí
(ŠKD). Členovia pedagogického klubu sa oboznámili aj s rozpracovanými témami na finančnú
gramotnosť v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v ŠKD v I. - IV. ročníku, s ukážkou záujmovej
činnosti v ŠKD s cieľom zameraným na rozvoj FG. Časť stretnutia sa venovala aplikačnej úlohe:
Návrh tém na začlenenie finančnej gramotnosti do vzdelávacích oblastí v ŠKD – do spoločensko –
vednej oblasti, prírodovedno – environmentálnej oblasti a do telovýchovnej, zdravotnej a športovej
oblasti.

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

12.

1. Úvod, privítanie členov klubu Svet čísel, financií a technológií
2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia: Začlenenie finančnej gramotnosti do vzdelávacích
oblastí v školskom klube detí
3. Praktická aplikácia témy – návrh tém do vzdelávacích oblastí v ŠKD – do spoločensko –
vednej oblasti, prírodovedno – environmentálnej oblasti a do telovýchovnej, zdravotnej
a športovej oblasti.
4. Závery a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov

K bodu 1
V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu. Špecifikom bolo stretnutie klubu cez online meeting
cez aplikáciu meet.google.com vzhľadom na dištančnú formu vzdelávania zavedenú ako
protipandemické opatrenie.⁕

K bodu 2
Členom klubu bola v krátkosti predstavená téma a obsah stretnutia klubu:
Začlenenie finančnej gramotnosti do vzdelávacích oblastí v školskom klube detí

Obsah stretnutia bol zameraný na:
a) základné informácie o finančnej gramotnosti
b) objasnenie štandardných návykov ktoré by mali získať žiaci strednej školy počas štúdia
v rámci národného štandardu finančnej gramotnosti
c) predstavenie vzdelávacích oblastí v ŠKD a rozpracované témy na finančnú gramotnosť
v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v I. – IV. ročníku
d) oboznámenie sa s ukážkou záujmovej činnosti v ŠKD s cieľom zameraným na rozvoj FG
e)
K bodu 3
Členovia pedagogického klubu spoločne pracovali na aplikačnej úlohe, v ktorej navrhovali témy
zamerané na finančnú gramotnosť a spoločne sa dohodli na ich zapracovaní do troch vzdelávacích
oblastí – spoločensko – vednej oblasti, prírodovedno – environmentálnej oblasti a do telovýchovnej,
zdravotnej a športovej oblasti. Jednotlivé zapracované témy v týchto vzdelávacích oblastiach budú
slúžiť ako metodický materiál pre žiakov v rámci priebežnej odbornej praxe.

13.
Závery a odporúčania:
K bodu 4
Pedagogický klub prijal tieto závery:
Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou
vzdelávacích oblastí v školskom klube detí.

- Začlenenie finančnej gramotnosti do

Dohodli sa, že navrhované témy budú zapracované do troch vzdelávacích oblastí: spoločensko –
vednej oblasti, prírodovedno – environmentálnej oblasti a do telovýchovnej, zdravotnej a športovej
oblasti.

Členovia klubu prijali tieto odporúčania:
Efektívne využívať v rámci priebežnej odbornej praxe navrhované témy zamerané na finančnú
gramotnosť a ponúknuť ich žiakom ako metodický materiál pri vypracovaní záujmovej činnosti do
ŠKD.
Aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností z pedagogickej praxe
a vzájomnou inšpiráciou.
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Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila
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na SOŠ pedago gickej sv. Cyrila a Metoda
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Názov pedago gického klubu:

Svet čísel, financií a technológií

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: ITMS: 312011Z508 PK Svet čísel financií a technológií_3 *
Dátum konania stretnutia: 15. 3. 2021
Trvanie stretnutia: od 14:25 hod

do 17:25 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Podpis*

Inštitúcia

1.

Mgr. Michaela Benediková

SOŠPg sv. CaM

2.

Mgr. Nora Hentšelová

SOŠPg sv. CaM

3.

PaedDr. Klaudia Karaffová

SOŠPg sv. CaM

4.

Ing. Monika Komárová

SOŠPg sv. CaM

5.

PhLic. Martin Mati

SOŠPg sv. CaM

6.

Mgr. Milan Štefaňák

SOŠPg sv. CaM

7.

Mgr. Elena Škriabová

SOŠPg sv. CaM

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

Meno a priezvisko
1.

Anna Klinovská

Podpis⁕
neprítomná

Inštitúcia
MŠVVaŠ SR BA

2.
3.

*Dokladom o prítomnosti členov na stretnutí PK je printscreen obrazovky, vzhľadom na to, že
stretnutie prebiehalo dištančnou formou v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou
COVID-19 a z toho vyplývajúcemu mimoriadnemu prerušeniu štúdia v stredných školách podľa § 32
školského zákona a prechodu na dištančnú formu výučby na stredných školách (na základe
Rozhodnutia MŠVVaŠ SR, č.: 2020/17294:1-A1810 z dňa 12.10.2020.

