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11. Manažérske zhrnutie:  

 

Téma stretnutia:  Aktivity na rozvoj finančnej gramotnosti-  kalkulácie pokrmov. 

Pedagogickí zamestnanci zaradzujú  jednotlivé  témy Národného štandardu finančnej gramotnosti  

do vzdelávania podľa potrieb žiakov a vzdelávacích podmienok školy.  Implementácia tém  finančnej 

gramotnosti závisí od predmetu, od tém jednotlivých  plánov a učebných osnov.  Zdrojom informácii 

na rozvoj finančnej gramotnosti pre učiteľov je digitálny  edukačný  portál Ministerstva školstva na 

danú tému. Rozvoj finančnej gramotnosti rozvíja jednotlivé kompetencie  a to  používanie  

hodnoverných  informácii a uplatňovanie spoľahlivých rozhodnutí v oblasti osobných financií, 

definovanie  princípov ochrany spotrebiteľov, kompetenciu  posúdiť význam boja proti korupcii , 

podvodu a praniu špinavých peňazí a ďalšie kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre  absolventa 

strednej školy. Aj tieto uvedené kompetencie napomáhajú jeho uplatneniu na trhu práce a realizácii  

jeho profesijného a osobného života.  

Kľúčové slová :   finančná gramotnosť, kompetencie, profil absolventa školy, Národný 

štandard finančnej gramotnosti- NŠFG,  

 

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

V úvode stretnutia klubu koordinátorka klubu MVDr. Juliana Mihályová oboznámila 

jednotlivých členov  klubu  s témou  stretnutia  

Aktivity na rozvoj finančnej gramotnosti- kalkulácia pokrmov. 

 

Priebeh stretnutia: 

1. Oboznámenie členov klubu  s témou pre dnešné stretnutie klubu. 

2. Diskusia členov klubu k danej téme, výmena skúseností s aplikáciou tém finančnej 

gramotnosti do jednotlivých hodín,  ako prierezových tém výchovno- vzdelávacích 

plánov. 

3. Odporúčania a závery zo stretnutia klubu. 

Ako na minulom stretnutí klubu aj na tomto jeho členky pokračovali v diskusii na tému 

finančná gramotnosť a jej rozvoj na strednej škole vo výučbe všeobecnovzdelávacích 

predmetov i odborných predmetov.  Pri rozvoij i uvedenej zručnosti  žiak rozvíja aj 

kompetencie ako práca s informáciami, ich posúdenie a zhodnotenie vzhľadom na jeho 



potreby, výber, selekcia daných informácii  a ich aplikácia pri riešení konkrétnych situácii.  

Pri rozvoji finančnej gramotnosti učiteľ nesmie zabudnúť na uplatňovanie  základných metód 

vyučovania a to názornosť,  jednoduchosť, zmysluplnosť,  dôležitosť pre žiaka a jeho aktivita . 

Z vyučovacích metód sa využívajú metódy heuristické,  metódy riešenie problémovej úlohy, tvorba 

a realizácia projektov, práca v skupinách , situačné metódy,  diskusia , brainstorming a iné, 

aktivizujúce metódy.  

Učiteľ ich využíva ako v expozičnej fáze hodiny, tak aj v jej fixačnej fáze, prípadne pri opakovaní 

celého tematického celku.  Voľba učebnej metódy závisí od vyučujúceho a od preberaného učiva. 

Pri niektorých témach bude vhodnejší tradičný frontálny výklad spojený so záverečným 

zopakovaním, pri iných aktivizujúce metódy. 

Kolegyňa zaradzuje témy na rozvoj finančnej gramotnosti na hodinách Dejepisu predovšetkým pri 

téme história peňazí, obchod v minulosti , prípadne významné osobnosti  histórie ako napr. Jozef 

Bosák a jeho prínos v oblasti financií. 

Členky klubu vyučujúce odborné, praktické predmety uplatňujú témy na rozvoj  finančnej 

gramotnosti  v rámci predmetu Cvičenia z technológie prípravy pokrmov, kde žiak potrebuje 

kalkulovať ceny potravín pri príprave pokrmov  a tak vypočítať jeho cenu.  

Zo skúsenosti členiek klubu žiaci majú problémy s predmetom matematika, čo sa odzrkadľuje aj 

pri rozvoji finančnej gramotnosti.  Podľa záverov diskusie  členiek klubu je potrebná spolupráca 

s vyučujúcimi matematiky a odborných ekonomických predmetov, hľadanie metód a spôsobov na 

rozvoj finančnej gramotnosti. Zároveň je nevyhnutný rozvoj medzi predmetových vzťahov, ktoré 

rozvíjajú taktiež osobu žiaka v celkovom kontexte a v súvislostiach.   

 

 

13. Závery a odporúčania: 

Zo zasadania klubu  gastronomických zručností vyplynuli  tieto závery 

a odporúčania: 

 

- Členky klubu si uvedomili dôležitosť rozvíjania finančnej gramotnosti v rámci 

prierezových tém na vyučovaní všeobecne -vzdelávacích predmetoch 

i odborných predmetoch, 

- súhlasili s návrhom hlavnej koordinátorky  na ďalšom vzdelávaní v tejto oblasti  

pod vedením školského koordinátora Finančnej gramotnosti v spolupráci 



s ostatnými učiteľmi , predovšetkým učiteľmi odborných, praktických 

predmetov a matematiky, 

- členky klubu si pripravia na ďalšie vzdelávanie  prípravu na vyučovaciu hodinu, 

kde využijú konkrétne aktivity na rozvoj finančnej gramotnosti a podelia sa  s 

ňou na ďalšom stretnutí klubu. 

-  
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia: Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov 

Dátum konania stretnutia: 23.11.2022  

Trvanie stretnutia: 15.00- 18.00   

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. MVDr. Juliana Mihályová  Hotelová akadémia 

Prešov 

2. PaedDr. Gabriela Mojzešová  Hotelová akadémia 

Prešov 

3. Mgr. Zuzana Bavoľárová  Hotelová akadémia 

Prešov 

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


