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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Téma “Životné potreby rodiny”  - potreba pochopenia významu životných potrieb, príklady 

z praxe, implementácia témy na hodinách 

 

kľúčové slová: 

životné potreby, rodinný rozpočet, príjmy a výdaje 
 

Krátka anotácia - Prvé pracovné stretnutie klubu riešilo základné otázky finančnej gramotnosti. 

Diskutovali sme o samotnom zmysle ČG a o možnostiach jej zvyšovania.  Z vlastnej pedagogickej 

praxe vieme, že nestačí, aby študenti vedeli teóriu z hodín ekonomika alebo OBN Ide 

o porozumenie kľúčovým pojmom v riadení vlastných financií aj v makroekonomickej oblasti. 

Taktiež sme zistili, že v didaktických testoch študenti niekedy neuvedú správnu odpoveď len preto, 

lebo nesprávne pochopili zadanie úlohy. V rámci diskusie sme sa zamerali aj na 

atraktívnosť/neatraktívnosť odporúčanej literatúry pre stredné školy  a vymenili sme si skúsenosti 

s rôznymi mobilnými aplikáciami, ktoré sú určené na rozvoj finančnej gramotnosti.  



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

 

Téma stretnutia: Životné potreby rodiny - rozbor rodinného rozpočtu, príjmy a výdaje 

1. Definícia obsahu témy 

2. Definícia pojmov 

3. Aplikácia témy v praxi 

 

Na stretnutí pedagogického klubu FG členovia rozoberali definíciu obsahu témy a definíciu 

pojmov, zdôraznili nutnosť správneho pochopenia terminológie pre bežný život. Mgr. 

A.Kovaľová objasnila terminológiu, ktorú žiaci poznajú z hodín OBN, čo ostatní členovia 

klubu využili na diskusiu o aplikácii na hodinách hlavne cudzieho jazyka. Učitelia ANJ ako 

členovia klubu pripomenuli fakt, že takto formulovaná téma sa objavuje aj v používaných 

učebniciach a maturitných zadaniach, poskytli skúsenosti s výučbou a rozobrali potenciálne 

ťažkosti, s ktorými sa počas týchto tém stretávajú zo strany žiakov. Členovia klubu sa 

zhodli na nutnosti venovať sa tejto téme aspoň tak ako doteraz resp. intenzívnejšie a na 

hodinách využívať interdisciplinárne vzťahy a vedomosti, ktoré žiaci majú osvojené z 

predmetu OBN. Výmena skúseností a zjednotenie chápania tematických pojmov uľahčia 

žiakom pochopiť, čo sú rodinné potreby a rodinný rozpočet, čo znamenajú potenciálne 

riziká spojené s príjmami a výdajmi rodiny v prípade kritickej situácie. Členovia klubu sa v 

bohatej diskusii takisto zhodli na nutnosti rozšírenia a prehĺbenia témy v podobe 

vypracovania vzorového rodinného rozpočtu pre štandardnú rodinu so štandardným 

príjmom.   

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Členovia klubu finančnej gramotnosti na GCD spoločne dospeli k záveru, že téma 

rodinného rozpočtu je nesmierne dôležitá a v škole jej venujeme náležitú pozornosť na 

viacerých predmetoch. Odporúčame rovnako širšie využitie interdisciplinárnych vzťahov na 

hodinách nielen cudzieho jazyka a takisto odporúčame aplikovať nadobudnuté vedomosti 

vo vlastnej životnej situácii formou diskusie s rodičmi a prípravou prezentácie rodinného 

rozpočtu. 

  

12. Vypracoval (meno, priezvisko) PhDr. Maroš Mitrik 
13. Dátum 21.1.2020 
14. Podpis  
15. Schválil (meno, priezvisko) PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. 
16. Dátum 22.1.2020 
17. Podpis  

 

 

 

 



 

 

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

Prior i tná os:  Vzdelávanie  

Špeci fický c ieľ :  Zvýšiť  inkluzívnosť a  rovnaký pr ístup  ku kvali tnému 

vzdelávaniu a  z lepšiť výsledky a  kompetencie de tí  a  

žiakov  

Prij ímateľ:  Gymnázium Cyr ila  Daxnera  

Názov projektu:  Inovatívne vyučovanie  na GCD  

Kód ITMS projektu:  312011W839  

Aktivita ,  resp.  názov seminára  Klub rozvoja finančnej  gramotnost i  

 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania seminára: Gymnázium Cyrila Daxnera , Vranov nad Topľou,   

Ul.  Dr.  C.  Daxnera 88,  09301  

Dátum konania seminára: 21.1.2020 

Trvanie seminára:   od 14.30 hod do 16.30 hod  
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4 Katarína Kerestešová  

5 Mgr. Slavomíra Bilíková  
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