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11. Manažérske zhrnutie:  

kľúčové slová: finančné vzdelávanie, finančná gramotnosť 

krátka anotácia:  

Naučiť žiakov orientovať sa vo veku primeraných pojmoch z oblasti FIG a osvojiť si základné 

zručnosti pre efektívne plánovanie svojej finančnej budúcnosti. 

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

 Úvod:  

otvorenie šestnásteho stretnutia a privítanie členov pedagogického klubu 

 

 Výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov 

Cieľom finančného vzdelávania na našej škole je rozvinutie finančnej gramotnosti do takej 

úrovne, aby používanie financií bola činnosť, ktorú má žiak čo najviac pod svojou kontrolou. 

Podstatné je, aby žiaci pochopili základné princípy finančnej gramotnosti do miery 

porovnateľnej s ich vekom. K jej rozvoju sa snaží prispieť predmet "Základy finančnej 

gramotnosti" zaradený ako voliteľný predmet v školskom vzdelávacom programe. Nemohli 

sme sa však uspokojiť len so začlenením predmetu do jedného ročníka, naši učitelia sa 

aktívne o tému zaujímajú, sledujú trendy v odbore a začleňujú ich do jednotlivých 

predmetov. Okrem spomínaného si zvyšujú kvalifikáciu, spolupracujú a komunikujú s 

ďalšími učiteľmi, odborníkmi. 

Odovzdať schopnosť využívať poznatky, skúsenosti na riadenie vlastných finančných 

zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti, je pre 

nás najväčšou výzvou. (- predovšetkým z titulu menej rozvinutého regiónu, detí z málo 

podnetného prostredia a sociálne slabých rodín, ...). Sekundárne aktivity v oblasti finančného 

vzdelávania: - Malá finančná akadémia s Kozmixom - Moja família - projekt finančnej 



gramotnosti OVB Slovensko - Olympiáda z finančnej gramotnosti - Euromince, 

eurobankovky, euroúčet ... 

Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti je dôležitou témou a je potrebné sa jej venovať 

systematicky. Prax ukazuje, že deti primerane svojmu veku nevedia riešiť finančné situácie 

a nie sú pripravené na zložitejšie otázky oblasti manažmentu osobných financií. Vplyvom 

súčasných najmodernejších metód internetových platieb (platobnou kartou, bankovým 

prevodom, PayPal, ...) stráca dieťa kontakt s peniazmi, stráca predstavu o hodnote peňazí, 

nepozná ich ekonomickú hodnotu. Prichádza z prostredia, v ktorom sa buď nehovorí o 

finančných problémoch, o hospodárení v domácnosti alebo sú tak poznačené nepriaznivou 

finančnou situáciou, že túto problematiku prioritne odmietajú. Žiak nie je pripravený na 

život súvisiaci so zodpovednosťou za vlastné finančné konanie. Tento stav chceme a 

potrebujeme zmeniť.  

 

 Príprava na uskutočnenie spoločného záverečného výstupu 

 

Príprava podkladov k záverečnému výstupu 

       

 

13. Závery a odporúčania:   

Vzhľadom na nepriaznivú finančnú gramotnosť detí našej ZŠ potrebujeme pripraviť 

učiteľov na výučbu finančnej gramotnosti a následne formou inovatívnych metód vedomosti 

zdieľať so žiakmi. 

       

Na záver sa koordinátorka poďakovala členom za účasť. 
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Príloha:  

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu  
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Miesto konania seminára/aktivity: Základná  ško la,  Bytča,  Ul ica El iáša  Lá niho 261/7  

Dátum konania seminára/aktivity: 31.05.2021 

Trvanie aktivity/seminára: od 15:00 hod do 18 :00 hod 

Meno koordinátora pedagogického klubu: Mgr.  Lenka HULÍNOVÁ  
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