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11. Manažérske zhrnutie: 

• Oboznámenie sa s programom stretnutia pedagogického klubu – Matematika všade okolo nás 

• Formulácia cieľov a úloh pedagogického klubu v školskom roku 2020/2021. 

• Zdieľanie doterajších skúseností 

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

 

Program stretnutia:  

1. Úvodné privítanie  

Koordinátorka  PdK - Matematika všade okolo nás privítala prítomných na ďalšom  stretnutí 

klubu v školskom roku 2020/2021. 

2. Oboznámenie sa s témou zasadnutia a obsahovou náplňou  

Téma stretnutia: Tvorba úloh na rozvoj finančnej gramotnosti  

Rámcový program stretnutia:  Vypracovanie úloh, zameraných na finančnú gramotnosť 

Finančná gramotnosť patrí k štandardu vzdelania. Je súčasťou matematiky, dejepisu a  

občianskej náuky. Žiaci sa s financiami stretávajú každodenne. Toto mimoriadne obdobie je 

náročné aj z finančného hľadiska. Úlohy je preto možné  zamerať napríklad na rodinný 

rozpočet. Objasniť pojmy: príjem, výdavky, prebytok, dlh, sporenie.  

Žiaci  si môžu sa stránke https://www.zlatka.in/sk/test.php?g_idt=60476969e7aed pozrieť 

prehľadnú tabuľku príjmov a výdavkov jednej rodiny. Podľa toho si môžu vytvoriť vlastný 

rozpočet.  

Viem si zlepšiť svoj finančný stav? Ako? V tabuľke si viem pozrieť moju spotrebu podľa 

položiek. Potrebujem toľko minúť za telefón? Niektoré položky si viem takto zoptimalizovať 

a na konci mesiaca nemusím mať na účte hodnotu 0€.  

 

Diskusia  

V diskusii a záverečnej fáze stretnutia tvorili pedagógovia návrhy a odporúčania na  

ďalšie stretnutie. Téma ďalšieho stretnutia Inovatívne metódy v edukácií: výmena 

skúseností a informácií.  

https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/
https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/
https://www.zlatka.in/sk/test.php?g_idt=60476969e7aed


13. Závery a odporúčania: 

Stretnutie členov pedagogického klubu – Matematika všade okolo nás viedlo  k zaujímavým  

a prakticky využiteľným poznatkom. Téma ďalšieho stretnutia:  
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Prior i tná os:  Vzdelávanie  

Špeci fický c ieľ :  1.1.1  Zvýšiť inkluz ívnosť a  rovnaký pr ístup ku 

kvali tnému vzdelávaniu a  zlepšiť výsledky a 

kompetencie  det í  a  žiakov  

Prij ímateľ:  ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TUHRINA 

Názov projektu:  Tvorivé čí tanie a  prírodné vedy ako  nástroj  rozvoja 

kompetenci í  ž iakov ZŠ Tuhr ina  

Kód ITMS projektu:  312011S174 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub – Matematika všade okolo nás 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola s materskou školou Tuhrina 

Dátum konania stretnutia: 09.03.2021 

Trvanie stretnutia:    od 12:00 hod.  do  15:00 hod.  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Marcela Marušová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

2. Mgr. Magdaléna Glankovičová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

3. Mgr. Marta Heredošová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

    

 

 



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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


