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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová: Obsahový štandard, výkonový štandard, obsah učiva, charakteristika predmetu, 

matematická gramotnosť, finančná gramotnosť, IKT zručnosti 

 

Prvé stretnutie klubu Svet čísel, financií a technológií bolo venované oboznámeniu sa s cieľom klubu, 

plánovanými činnosťami klubu,  témami stretnutí klubu v prvom polroku, prerozdeleniu tém členom 

klubu, s tvorbou výstupov (pracovnými listami) za I. polrok. Členovia klubu sa venovali prvej téme 

stretnutia klubu zameranej na Obsahové a výkonové štandardy v matematike, informatike, 

aplikovanej informatike, administratíve a korešpondencii. Prostredníctvom prezentácie sa členovia 

klubu bližšie oboznámili s problematikou v daných predmetoch. Prvý polrok školského roku 

2020/2021 je okrem iného zameraný aj na štúdium pedagogickej dokumentácie (obsahový, výkonový 

štandard predmetov, štátny vzdelávací program, Národný štandard finančnej gramotnosti, PISA testy, 

tradičné a moderné metódy vo vyučovaní prírodovedných predmetov a odbornej literatúry, aj na 

vzájomné učenie sa členov klubu medzi sebou, výmenou skúseností v oblastí medzipredmetových 

vzťahov a pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo 

vzdelávaní. 

 

 

 

http://www.kspgs.edupage.org/


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

 

1. Privítanie členov klubu  

- predstavenie a zastúpenie predmetov klubu 

 

2. Oboznámenie sa s témami stretnutí klubu za I. polrok  

- členovia klubu sa oboznámili s témami stretnutí a rámcovým programom jednotlivých tém stretnutí 

 

3. Prerozdelenie tém 

- členovia klubu si prerozdelili jednotlivé témy stretnutí 

 

4. Predstavenie prvej témy klub: Obsahový a výkonový štandard v matematike (MAT), informatike 

(INF), aplikovanej informatike (API), administratívy a korešpondencie (ADK) 

- členom klubu na základe prezentácie boli priblížené obsahové a výkonové štandardy v daných 

predmetoch s dôrazom na činnosť klubu zameranú na matematickú gramotnosť, IKT zručnosti 

a finančnú gramotnosť 

 - členovia klubu spoločne riešili praktické úlohy z finančnej gramotnosti zamerané na reklamáciu, 

správnosť svojich odpovedí si overili porovnaním správnej odpovede pri jednotlivých výrokoch 

vyplývajúcich zo zadania úlohy. 

 

5. diskusia 

- prítomní pedagógovia diskutovali o predstavených štandardoch a o prepojení medzipredmetových 

vzťahov,  o zapojení finančnej, matematickej gramotnosti do predmetov matematika, informatika, 

administratíva a korešpondencia. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Prvé stretnutie bolo prínosné z hľadiska oboznámenia sa z témami stretnutí a tiež z obsahovými 

a výkonovými štandardmi v matematike, informatike, aplikovanej informatike a administratíve 

a korešpondencie. Na základe bližšej charakteristiky daných predmetov, môžu pedagógovia prehĺbiť 

medzipredmetové vzťahy so zameraním na matematickú gramotnosť, finančnú gramotnosť a IKT 

zručnosti. Tieto poznatky môžu využiť vo svojich predmetoch.  

V diskusii členovia klubu prispeli k možnosti využitia prezentovaného materiálu pre tvorbu 

praktického prepojenia teórie s praxou a uplatnenia východiskových charakteristík vo svojich 

predmetoch. Stretnutie bolo pre členov veľkým obohatením. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia:  14. 09. 2020  

Trvanie stretnutia: od 14:25 hod. do 17:25 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

3. PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Elena Škriabová  SOŠPg sv. CaM 

 


