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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: finančná gramotnosť, matematická gramotnosť 

 

Piate stretnutie pedagogického klubu sa venovalo téme:  

Inovácie vo výučbe matematickej a finančnej gramotnosti 

 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na predstavenie inovatívnych metód a foriem práce matematickej 

a finančnej gramotnosti a ich využitie vo vyučovaní. Časť stretnutia sa venovala diskusii 

o skúsenostiach s novými metódami výučby. 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
1. Úvod, privítanie členov klubu Svet čísel, financií a technológií 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia: Inovácie vo výučbe matematickej a finančnej 

gramotnosti 

3. Diskusia  

4. Závery a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu. 

K bodu 2 

Členom klubu bol predstavená téma a obsah stretnutia klubu: 

Inovácie vo výučbe matematickej a finančnej gramotnosti 

Obsah stretnutia bol zameraný na: 

https://kspgs.edupage.org/a/klub-svet-cisel-financii-a-technologii
https://kspgs.edupage.org/a/klub-svet-cisel-financii-a-technologii


a) predstavenie foriem práce pri využití nových metód matematickej a finančnej gramotnosti vo 

vyučovaní 

b) objasnenie finančného vzdelávania a jeho uplatnenie s využitím heuristickej metódy 

c) oboznámenie sa so  situačnými metódami - napr. predstavenie problémovej situácie 

každodenného života prostredníctvom videoukážky: Ako funguje pranie špinavých peňazí,   

s projektovou metódou, s inscenačnou metódou – napr. predstavenie fiktívnych firiem, ktoré 

robia podvody s DPH cez videoukážku 

d) prezentovanie vybraných finančných situácií (rodinný rozpočet, ponuky telefónnych 

programov, plánovanie dovolenky, poistenie auta, marketingové triky) a aktivít vhodných pri 

učení sa základov finančnej gramotnosti –  rôzne hry vo forme mobilných aplikácií, 

multifunkčné aplikácie pre správu rozpočtu našich financií (Buxfer, Wallet, YNAB) 

 

K bodu 3 

Prítomní členovia pedagogického klubu spoločne diskutovali o možnostiach využitia predstavených 

inovatívnych metód finančnej gramotnosti vo vyučovaní, taktiež o aktivitách vhodných pri učení sa 

základov finančnej gramotnosti akými sú rôzne hry. V priebehu diskusie si zároveň členovia klubu 

vymieňali skúsenosti s využitím predstavených metód výučby matematickej a finančnej gramotnosti 

vo vyučovaní. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

K bodu 4 
 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou   

Inovácie vo výučbe matematickej a finančnej gramotnosti 

 

 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Zaraďovať  čo najefektívnejšie do vyučovania finančnej a matematickej gramotnosti situačné, 

inscenačné metódy, projektové metódy. 

Využívať predstavené multifunkčné aplikácie pre správu rozpočtu našich financií (Buxfer, Wallet, 

YNAB), ale aj rôzne aktivity vhodné pre učenie finančnej gramotnosti z rôznych dostupných zdrojov 

– knižnica, internetové zdroje, odborná literatúra. 

Aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností z pedagogickej praxe 

a vzájomnou inšpiráciou.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia:  19. 4. 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 Podpis Inštitúcia 

1.     

2.     

3.     

 

 

 


