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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: Diagnostika finančnej gramotnosti žiakov 

Rámcový program stretnutia:  Zisťovanie úrovne finančnej gramotnosti žiakov 

 

Diagnostika finančnej gramotnosti žiakov je v tomto mimoriadnom období veľmi náročná. 

Stále prebieha dištančná forma výučby a tá neumožňuje objektívne posúdenie vedomostí. 

Diagnostika  bude možná až pri uvoľnení opatrení a zmene dištančnej formy na prezenčnú. 

Členovia sa však zhodli na tom, že aj v tejto dobe je potrebné o finančnej gramotnosti 

hovoriť. Žiakom je potrebné v tomto mimoriadnom období zdôrazňovať potrebu využívania 

online nákupov. Zamerať sa však aj na riziká pri zadávaní osobných údajov, údajov 

o platobnej karte ako aj platbu vopred.  

Čím skôr  žiaci spoznajú hodnotu peňazí, tým skôr sa naučia s nimi narábať. Takisto musia 

vedieť, že príjmy ich rodičov nie sú nekonečné. Je potrebné im povedať aj o problémoch, 

ktoré by mohli nastať, keď sa v rodine minie viac peňazí, ako sa zarobí.  

Diagnostika finančnej gramotnosti bude vykonaná až po uvoľnení opatrí a nástupe žiakov do 

školy. 
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Diskusia  

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

ďalšie stretnutie.  

13. Závery a odporúčania: 

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

a prakticky využiteľným poznatkom. Téma ďalšieho stretnutia: Tvorba úloh na rozvoj 

finančnej gramotnosti - Vypracovanie úloh, zameraných na finančnú gramotnosť 
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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 pro jektu:  312011S174 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub – Matematika všade okolo nás 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola s materskou školou Tuhrina 

Dátum konania stretnutia: 16.02.2021 

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 

    

    

    

 

 

 


