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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 
Tvorba portfólia – úloh/testov/materiálov pre žiakov z predmetu EKO, PRN. Analýza dostupných 
informácií, ich spracovanie s využitím IKT. Využitie modulov programu JA Slovensko – ich 
aplikácia vo vyučovacom procese v predmete EKO. Tvorba úloh v module Viac ako peniaze. 
 

Kľúčové slová: 

Portfólio úloh, testov 

JA Slovensko 

modul Viac ako peniaze 

 

Použité skratky: 

JA Slovensko – Junior Achievement Slovensko 

EKO – ekonomika 

PRN – právo 

IKT – informačno-komunikačné technológie 
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Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 
1. Ja Slovensko a ponuka modulov pre stredné školy 
2. Viac ako peniaze – program a jeho aplikácia v predmete EKO, PRN 
3. Ukážky úloh/testov z daného modulu 
4. Diskusia 
5. Záver 

 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

Naša škola už niekoľko rokov využíva vybrané programy v rámci Ja Slovensko. Tento školský rok 

sme to rozšírili o nový program „Viac ako peniaze“. Programy pomáhajú žiakom pochopiť základné 

ekonomické princípy, zvyšujú finančnú gramotnosť žiakov a učia ich finančne plánovať svoju 

budúcnosť, pomáhajú hľadať žiakom nové riešenia pre rozvoj podnikavosti, správne a zodpovedne 

sa rozhodovať vo svojom súkromnom a profesijnom živote. Program Viac ako peniaze u žiakov 

rozvíja predovšetkým orientáciu vo finančnej oblasti, schopnosť riešiť problémy s vlastnými 

financiami, kritické myslenie pri výbere bankových produktov, rozširuje prehľad o možnostiach 

investovania. Zapojením žiakov do tohto programu u nich rozvíjame zručnosti vo finančnej oblasti – 

riadenie svojich financií, sporenie, investovanie. Tento program je vhodné aplikovať na predmete 

EKO  pri preberaní tematického celku o peniazoch, o investovaní, bankových produktoch a na PRN  

pri preberaní tém o korupcii. Žiaci vypracovávajú vstupný a záverečný test, aby mohli zistiť svoje 

zlepšenie. Najúspešnejší žiaci dostanú certifikát o úspešnom absolvovaní programu Viac ako peniaze. 

Žiaci sa môžu zúčastniť aj súťaží, ktoré organizuje JA Slovensko, aj  webinárov z rôznych oblastí 

života. Plusom programov Ja Slovensko pre učiteľov a žiakov je, že dávajú možnosť pracovať 

s učebnými materiálmi, úlohami a testami v elektronickej podobe. Na záver stretnutia sa všetci 

prítomní zhodli na tom, že využívanie a uplatňovanie takýchto programov je veľkým prínosom pre 

našich žiakov, pretože si na praktických úlohách môžu vyskúšať svoje zručnosti a rozšíriť si 

ekonomické znalosti.  

 

12. Závery a odporúčania: 

 

Z dnešného stretnutia Klubu ekonomických zručností vyplynuli nasledujúce závery: 

- rozvíjať finančnú gramotnosť a komunikačné zručnosti na hodinách odborných predmetov 

prostredníctvom praktických aktivít v rámci Ja Slovensko, 

- popularizovať a aktivizovať žiakov zo strany učiteľov s cieľom rozvíjať podnikavosť 

v oblasti financií a schopnosť riešiť problémy,  

- rozvíjať kritické myslenie a objektívne finančné rozhodovanie  u žiakov, 

- pozývať do školy na diskusie a prednášky odborníkov z praxe, ktorí budú motivovať žiakov 

k vzdelávaniu sa v oblasti financií. 

  

13. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Slavomíra Turčinová 
14. Dátum 17. 10. 2022 
15. Podpis  

16. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Antónia Kolenková 
17. Dátum 18. 10. 2022 
18. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 


