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kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 
kompetencie detí a žiakov 

3. Prijímateľ Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš 
4. Názov projektu Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a 

prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský 
Mikuláš 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY1 
6. Názov pedagogického klubu  Klub finančnej gramotnosti 
7. Počet členov pedagogického klubu 4 
8. Školský polrok  2. polrok 2020/2021 

 

9. Opis/zameranie a zdôvodnenie činností pedagogického klubu:  
 

         Pedagogický klub finančnej gramotnosti bude zameraný na rozvoj finančnej 

gramotnosti našich žiakov. Vznik tohto  klubu je nevyhnutný pre žiakov OA, čo vyplýva aj 
z výsledkov hodnotenia finančnej gramotnosti na škole. 

                      Hlavným cieľom je zefektívniť prácu učiteľov pri aplikácií rôznych tém finančnej     
            gramotnosti do vyučovania. Žiak týmto získa ucelenú predstavu o vzdelávaní v oblasti  
            finančnej gramotnosti. Máme záujem, aby si žiak osvojil, používal aj uplatňoval odbornú  
            terminológiu, odborné výrazy vzhľadom na svoj vek a tiež úroveň získaných vedomostí. 
                      V klube bude finančné vzdelávanie jednoznačne oddelené a odlišné od komerčného  
            finančného poradenstva. Predstavíme žiakom viaceré ponuky, ktoré budú medzi sebou  
           porovnávať. 
                      Činnosť klubu bude prednostne zameraná na získavanie zručností a rozvíjanie  
           stratégií pre život. Chceme žiakom ukázať rozmanitosť ponuky produktov, služieb a  
           inštitúcií, pričom do vyhľadávania rozmanitých finančných produktov a služieb budú  
           zapojení samotní žiaci tým, že budú vyberať tie najvýhodnejšie produkty pre danú situáciu  
           (napr. vybrať najvýhodnejší úver pre modelovú rodinu). 
                      V klube hlavnou témou finančnej gramotnosti bude hospodárenie domácností, čo je  
            úzko späté s rodinným prostredím žiakov a to v niekoľkých rovinách. 
                      V klube chceme vyučovať finančnú gramotnosť prostredníctvom inscenačných  
            metód, čím bude možné rozptýliť niektoré obavy rodičov spojené s využívaním citlivých   
            údajov. Za vedľajší prínos v klube môžeme pokladať aj preventívne pôsobenie  na  
            rodičovskú verejnosť, tzn. že žiaci prinesú do rodín finančné témy, čím pozitívne ovplyvnia 
          finančnú zodpovednosť svojich príbuzných. 
 

 



10. Rámcový program a termíny a dĺžka trvania jednotlivých stretnutí  
          Pedagogický klub finančnej gramotnosti bude mať pevnú štruktúru. 
        V prvej časti (cca 1 h) jeden z členov klubu, ktorý má najväčšie skúsenosti s témou 

stretnutia, uvedie konkrétny príklad z finančnej problematiky, prípadne zo svojej vlastnej 

praxe, pričom využije názorné ukážky, schémy, prípadne prezentáciu, ktoré využíva aj vo 

svojom predmete. 
        V druhej časti (cca 0,5 h) si členovia klubu vymenia skúsenosti s danou témou na 

svojich predmetoch (EKO, POE, HVY, HVS, ÚCT, CCF, CTO). 
        V tretej časti (cca 1,5 h) budú členovia klubu analyzovať dostupné školské texty 
(učebnice, pracovné časti, zákony, predpisy a pod.), vyberať vhodné texty, témy a vytvoriť 

k nim vhodné úlohy, ktoré budú slúžiť pri vyučovaní na rozvoj finančnej gramotnosti 

žiakov. 
        Klub sa bude stretávať 2-krát do mesiaca, l stretnutie bude trvať 3 hodiny (l. 

časť - l h, 2. časť -  0,5 h a 3. časť - 1,5 h).         

 

školský rok 2020/2021 

2. polrok 

por. číslo 

stretnutia 
termín 

stretnutia 
dĺžka trvania 

stretnutia 
miesto 

konania 
téma stretnutia 

rámcový program 

stretnutia 

1. 09. 02. 2021 3 hodiny 

Obchodná 

akadémia  
Liptovský 

Mikuláš  

Vymysli a rozbehni 
svoj podnik 

-  príklad dobrej  

   praxe 

- výmena  skúseností 

- tvorba úloh 

2. 25. 02. 2021 3 hodiny 

Obchodná 

akadémia  
Liptovský 

Mikuláš  

Vymysli a rozbehni 
svoj podnik) 

- analýza dostupných  
  materiálov 

- úprava a tvorba úloh 

3. 09. 03. 2021 3 hodiny 

Obchodná 
akadémia  

Liptovský 

Mikuláš  

 Peniaze a životné     

 potreby 

-  príklad dobrej  

   praxe 
- výmena  skúseností 

- tvorba úloh 

4. 25. 03. 2021 3 hodiny  

Obchodná 
akadémia  

Liptovský 

Mikuláš  

Peniaze a životné     

 potreby 

- analýza dostupných  

  materiálov 

- úprava a tvorba úloh 

5. 06. 04. 2021 3 hodiny  

Obchodná 

akadémia  

Liptovský 

Mikuláš  

Financovanie 

-  príklad dobrej  
   praxe 

- výmena  skúseností 

- tvorba úloh 

6. 20. 04. 2021 3 hodiny  

Obchodná 

akadémia  

Liptovský 
Mikuláš  

Financovanie 

- analýza dostupných  

  materiálov 

- úprava a tvorba úloh 

7. 04. 05. 2021 3 hodiny  

Obchodná 

akadémia  

Liptovský 
Mikuláš  

 Výber vhodných 

inštitúcií finančného 

trhu 

-  príklad dobrej  

   praxe 

- výmena  skúseností 

- tvorba úloh 



8. 18. 05. 2021 3 hodiny  

Obchodná 

akadémia  

Liptovský 

Mikuláš  

 Výber vhodných 

inštitúcií finančného 

trhu 

- analýza dostupných  

  materiálov 

- úprava a tvorba úloh 

9. 01. 06. 2021 3 hodiny 

Obchodná 

akadémia  
Liptovský 

Mikuláš  

Finančná 

zodpovednosť 

spotrebiteľa 

-  príklad dobrej  

   praxe 
- výmena  skúseností 

- tvorba úloh 

10. 15. 06. 2021 3 hodiny  

Obchodná 
akadémia  

Liptovský 

Mikuláš  

Účet, obmedzená 

platba v hotovosti 

- analýza dostupných  

  materiálov 

- úprava a tvorba úloh 

 

11. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Lenka Moravíková Fiačanová 
12. Dátum 08. 01. 2021 
13. Podpis  
14. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Anna Dvorščáková 
15. Dátum 13. 01. 2021 
16. Podpis  

 

 

 


