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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová, stručná anotácia: 

 

Inovatívne metódy vyučovania, motivácia žiakov, finančná gramotnosť žiakov, ekonomické myslenie 

žiakov 

 

Cieľom stretnutia bola výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód 

podporujúcich inovácie vo vzdelávaní.   

https://www.ssmk.edu.sk/
https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Region%C3%A1lnyrozvoj/Modern%C3%A9vzdel%C3%A1vaniepreprax.aspx
https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Region%C3%A1lnyrozvoj/Modern%C3%A9vzdel%C3%A1vaniepreprax.aspx


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

 

1. Výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich 

inovácie vo vzdelávaní 

2. Diskusia – aplikovanie finančnej gramotnosti v rámci vyučovacích hodín 

 

1. Členovia klubu si na tomto stretnutí vymenili svoje skúseností s využívaním moderných 

vyučovacích postupov. Koordinátorka klubu Ing. Šoltésová vyzvala prítomných členov, aby 

ukázali cestu kolegom ako žiakom lepšie sprístupniť preberané učivo a zároveň dosiahnuť 

u žiakov záujem o učivo a samozrejme aj lepšie študijné výsledky. Všetci členovia klubu učia 

v učebných odboroch, kde vedomostná úroveň žiakov je už od základnej školy slabá, navyše 

s veľmi malou motiváciou vzdelávať sa. Preto o to viac je potrebné pre týchto žiakov 

pripraviť vyučovacie hodiny zaujímavo a pútavo, tak aby sa ich motivácia vzdelávať sa 

zvyšovala. Po tomto konštatovaní požiadala hosťa stretnutia - garanta projektu Mgr. 

Heimlichovú o pomoc s poskytnutím informácií, ako a akým spôsobom môžu členovia klubu 

napríklad zapracovať témy finančnej gramotnosti (FG). Pre lepšie pochopenie a predstavu 

Mgr. Heimlichová prezentovala svoje skúsenosti zo zaradenia tém FG vo svojom predmete 

matematika na krátkej ukážke vyučovacej hodiny, s úlohami pre žiakov s využitím 

inovatívnych metód. Na základe tejto ukážky sa potom rozpútala živá diskusia o tom ako by 

sa mohli témy FG zaradiť do rôznych predmetov, ktoré vyučujú jednotliví členovia klubu. 

Aby komunikácia bola jasnejšia vyzvala koordinátorka členov, k tomu, aby sami ukázali ako 

to doposiaľ zvládli. Ing. Šťastná sa ako prvá podujala k tomu, aby predstavila svoje učebné 

materiály v predmete Technológia (pre odbory kuchár, čašník, servírka) so zaradenými 

témami FG a na základe takto pripravených materiálov sa potom diskutovalo čo by sa mohlo 

ponechať a čo bude lepšie zmeniť, aby to žiaci pochopili a zvládli.  

2. V druhej časti stretnutia sa pokračovalo v diskutovaní o predložených návrhoch . Napríklad 

sa do diskusie zapojil aj Bc Vízi – majster OV, či je možné v učive stavba schodov zaradiť 

témy FG a akým spôsobom. Na jeho otázky mu odpovedala Ing. Šoltésová, ktorá navrhla – 

ako získam finančné prostriedky na stavbu schodov, ak ich nemám k dispozícií, alebo koľko 

materiálu budem potrebovať a za akú cenu môžem materiál nakúpiť– čiže učivo nie je len 

o technickom procese stavby ale aj rozvíja ekonomické myslenie žiakov. Na záver sa 

členovia klubu zhodli, že nepôjde len o to, ktorú tému FG zaradiť, ale aj akú vhodnú metódu 

zvoliť, aby to žiakov zaujalo. Koordinátorka ukončila stretnutie s tým, že do ďalšieho 

stretnutia sa pokúsia jednotliví členovia pripraviť si jednu tému z ľubovoľného učiva vo 

svojom predmete so zaradením tém FG aj s postupom, ako ju budú v danom učive aplikovať.  

13. Závery a odporúčania: 
 

a) na ďalšom stretnutí prezentovať učebné materiály aj v iných odboroch a predmetoch so 

zapracovaním inovatívnych metód a tém finančnej gramotnosti, 

b) umožniť členom klubu absolvovať vzdelávanie na využívanie inovatívnych metód vyučovania 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Alena Šoltésová 

15. Dátum 18.09.2020 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Ján Lunter 

18. Dátum  

19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Spojená škola Modrý Kameň 

Dátum konania stretnutia:  17.09.2020 

Trvanie stretnutia:                od 14:30 hod       do 17:30 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.  Ing. Aneta Bodnárová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

2.  Bc. Marek Hárendácsik  Spojená škola Modrý 

Kameň 

3.  Oľga Chrťanská  Spojená škola Modrý 

Kameň 

4.  Ing. Alena Šoltésová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

5.  Ing. Alena Šťastná  Spojená škola Modrý 

Kameň 



6.  PaedDr. Klaudia Murínová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

7.  Mgr. Kamila Turoňová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

8.  Štefan Turza  Spojená škola Modrý 

Kameň 

9.  Bc. Gabriel Vízi  Spojená škola Modrý 

Kameň 

10.  Mgr. Juraj Zolcer  Spojená škola Modrý 

Kameň 

    

    

    

    

    

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Bibiana Heimlichová  Spojená škola 

Modrý Kameň 

    

    

 

 

 


