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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia:  

Klub učiteľov finančnej gramotnosti prekonzultoval rámcový program jednotlivých stretnutí 

a venoval sa definovaniu finančnej gramotnosti  (FG). Členovia klubu FG diskutovali o výsledkoch 

meraní finančnej gramotnosti jednotlivých agentúr a inštitúcií a zapojení sa žiakov 

do tohto testovania. Následne sme diskutovali o možnostiach a spôsoboch zlepšenia finančného 

povedomia žiakov našej školy. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Hlavné body: 

1. Rámcový program jednotlivých stretnutí 

2. Definovanie finančnej gramotnosti 

3. Meranie a testovanie finančnej gramotnosti 

 

Téma stretnutia: Mesiac finančnej gramotnosti, meranie a testovanie FG 

 

              Na prvom stretnutí sa členovia klubu oboznámili s rámcovým programom jednotlivých 

stretnutí, ako aj s realizáciou činnosti klubu.  Členovia klubu sa dohodli, že sa budú stretávať 

dvakrát do mesiaca a výsledkom stretnutí bude konkrétny výstup, na ktorom sa budú podieľať 

všetci členovia klubu. 

             Finančnú gramotnosť klub zadefinoval ako schopnosť žiakov využívať poznatky, 

skúsenosti ako aj zručnosti na to, aby dokázali efektívne riadiť vlastné finančné zdroje a tak si 

zabezpečili finančnú samostatnosť. 

             Klub pri meraní a testovaní podľa PISA definoval finančnú gramotnosť ako schopnosť 

prečítať text, vyhľadať informáciu, porozumieť jej a použiť ju. Z výsledkov testovania vyplynulo, 

že SR je pod priemerom testovania a preto sa klub dohodol na posilňovaní spoločenského 

povedomia žiakov našej školy prostredníctvom jednotlivých odborných predmetov. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Na základe výsledkov testovania sa klub rozhodol, že v rámci rozvoja finančnej gramotnosti bude 

od žiakov očakávať: 

- schopnosť orientovať sa  v odborných textoch (zákony, zákonníky, bankové výpisy, zmluvy,...) 

- v predložených textoch a úlohách vyhľadať informácie potrebné ku každodennému životu a  

   následne ich aplikovať v praxi 

 

Hlavným odporúčaním členov klubu je premyslieť si aplikáciu finančnej gramotnosti v jednotlivých 

odborných predmetoch a tiež preštudovať dokument Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém 

finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov ZŠ a SŠ a preštudovať ŠkVP a v ňom 

zahrnuté úlohy z finančnej gramotnosti.  
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