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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová:  finančná gramotnosť, plánovanie financií, úlohy, tematické celky, Národný štandard 
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Stretnutie klubu bolo zamerané na implementáciu finančnej gramotnosti do jednotlivých tém v rámci 

vyučovania matematiky, vytýčenie tematických celkov vhodných na zaraďovanie výpočtových úloh 

z reálneho života súvisiaceho s financiami jednotlivca a spoločnosti. 

 

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

 význam rozvoja finančnej gramotnosti žiakov 

 tematické celky vhodné na riešenie úloh z finančnej matematiky 

 návrhy úloh a aktivít zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti  

 diskusia k návrhom  

 

Oblasť finančnej gramotnosti sa v posledných rokoch dostáva výrazne do popredia predovšetkým v 

školskej matematike. Úzke prepojenie matematiky s reálnym životom je dôvodom, prečo sa do 

vzdelávania dostáva stále viac problematika finančného vzdelávania. Schopnosť žiakov používať 

matematiku vo finančných rozhodnutiach svojho budúceho života má nielen ekonomický, ale aj 

sociálny význam.  

Často zdôrazňovanou témou je, že každý človek by sa mal čo najskôr naučiť plánovať svoje financie. 

Najviac ohrozenými skupinami vo finančnej oblasti sú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Ale aj naopak - deti z nadpriemerne dobre finančne situovaných rodín majú problém so zvládnutím 

správneho hospodárenia s peniazmi.   

V súlade s cieľmi stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti bol vypracovaný Národný štandard 

finančnej gramotnosti. Jej zložkami v súvislosti s vyučovaním matematiky sú: 

- peňažná gramotnosť, ktorá predstavuje kompetencie na spravovanie hotovostných a 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text38&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text38&subpage=2


bezhotovostných peňazí a transakcií s nimi, 

- cenová gramotnosť, ktorá predstavuje kompetencie na porozumenie cenovým mechanizmom, 

- rozpočtová gramotnosť, ktorá predstavuje kompetencie na spravovanie osobného alebo 

rodinného rozpočtu, finančných aktív a finančných záväzkov. 

Členovia klubu konštatovali, že s finančnou gramotnosťou sa spája aj gramotnosť numerická, ktorá 

využíva matematický aparát pri riešení numerických úloh vo vzťahu k financiám. Vytýčili nasledovné 

tematické celky, do ktorých sa vo zvýšenej miere budú zaraďovať príklady zvyšujúce finančné 

povedomie žiakov: 

- Reálne čísla – úlohy na percentá, jednoduché úrokovanie, finančné hospodárenie a 

plánovanie 

- Rovnice, nerovnice a ich sústavy – riešenie slovných úloh s finančnou tematikou 

- Planimetria, stereometria – úlohy na spotrebu v súvislosti s cenou materiálu 

- Geometrická postupnosť - úlohy na zložené úrokovanie, sporenia, úvery, hypotéky 

- Štatistika – vyhľadávanie a štatistické porovnávanie výhodnosti jednotlivých finančných 

produktov 

Zameranie úloh s finančnou tematikou v matematickom vzdelávaní schválili v diskusii všetci 

členovia klubu. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Cieľom rozvoja finančnej gramotnosti by nemalo byť iba získavanie poznatkov, ale hlavne ich 

praktické využitie v situáciách, s ktorými sa človek stretáva v každodennom živote. S finančnou 

gramotnosťou úzko súvisí matematická gramotnosť. Preto jedným zo spôsobov ako zdokonaľovať 

finančné vzdelávanie žiakov je zaraďovanie praktických úloh z finančnej oblasti do vyučovania 

matematiky. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  22. 09. 2020 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Mária Medzihradská  SOŠ technická Tlmače 

2 Andrea Uhrecká  SOŠ technická Tlmače 

3 Jaroslav Plachy  SOŠ technická Tlmače 

 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Jana Mrázová  SOŠ technická Tlmače 

 


