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Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce. 

3. Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 

4. Názov projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s 

praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY5 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub bez písomného výstupu 

- Klub finančnej gramotnosti 

7. Dátum stretnutia  pedagogického 

klubu 

22.02.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického 

klubu 

 Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi 

Középiskola  Športová ulica 349/34 929 01 

Dunajská Streda  

Miestnosť č. 45 

Pre epidemiologickú situáciu realizované 

online cez aplikáciu Google Meet 

 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

PhDr. Helena Lászlóvá 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

www.szsds.sk 
 
www.trnava-vuc.sk 

 

http://www.szsds.sk/
http://www.trnava-vuc.sk/


11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová 

Dňa 22.02.2021 sa uskutočnilo zasadnutie Pedagogického klubu bez písomného výstupu - 

Klub finančnej gramotnosti. Zasadnutie sa uskutočnilo online cez aplikáciu Google Meet. Na 

stretnutí sme diskutovali o druhom teste ktorý  sa  uskutočnil od 8. do 12.02.2021.  

Diskutovali sme o nových úlohách , a projektoch o ktorých by sme mali záujem v rámci FG. 

( projekt organizuje  TANDEM názov projektu: Start- up).Rozdelili sme si úlohy na ďalšie 

testovanie. 

Kľúčové slová: Finančná gramotnosť v kľúčových kompetenciách 

                           Teoretické východiská finančnej gramotnosti 

                           Tvorba konkrétnych testov, na jednotlivé mesiace 

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

Program: 

                           

1. Stanovenie  ďalšieho testovania (3.-4. Test)na konci marca a apríla. 

2. Tvorenie informačných materiálov pre žiakov, ako sú nástenky, manuály, hľadať 

nové poznatky od iných zdrojov o FG. TANDEM- Start-up. 

3. Tvorenie a aplikácia testov z problematiky FG, na jednotlivé mesiace, pripraviť 

podklady na ďalší test- marec,  v problematike Test pre budúcich investorov. 

1. Test -december, v problematike: Finančné pojmy 

2. Test- február, v problematike: Finančný koeficient 

3. Test- marec, v problematike:  Test pre budúcich investorov 

4. Test_ apríl, v problematike: Financovanie bývania 

4. Zoznámiť sa odbornou terminológiou FG  cez edupage pre 1.,2.,3.,4.- ročník. 

5. Diskutovanie o novom projekte. Projekt organizuje TANDEM. Názov projektu :Start 

up.  V projekte sa zúčastní trieda 2. ZAA. a pedagógovia: PhDr. Helena Lászlóová,  

Mgr. Andrea Hegedusová, Mgr. Lídia Nagyová. Téma projektu: Virtuálne peniaze, 

peňažný trh ,investícia.  Projekt začína 22. Marca, zúčastnia sa na ňom stredoškoláci 

z 12 škôl,36 mentorov. (má 2 kolá). V prvom kole sa zúčastni : 12 škôl, 360 žiakov, 

36 mentorov. V druhom kole sa zúčastní: 12 škôl,12 naj skupín, 12 mentorov.(druhé 

kolo plánujú na september). Každý mentor dostane odbornú literatúru na danú tému. 

Žiakov informujeme  o projekte do 26. Februára.- danej tematike sa venujeme 2 

hodiny týždenne. Mentori absolvujú školenie 10.-11. Marca,21. Apríla a 16. Mája. 

Zmluvy sa pripravujú priebežne so školou a s učiteľmi. 

6. Pripraviť materiály na ďalšie testovanie v marci, v problematike: Test pre budúcich 

investorov. 

7. Vyhodnotenie finančnej olympiády. Na olympiáde sa zúčastnili žiačky: Lednecká 

Bianka, Kristína Horecká- absolvovali 1. kolo bez postupy. 

8. Podpora medzipredmetových vzťahov- administratíva a zdravotnícka dokumentácia. 



(PhDr.Mária Horváthová- profesorka) Konštatovanie pozitívnych výsledkov 3. ZAA, 

3. ZAB 

Klub finančnej gramotnosti si vytýčil za cieľ približovanie dôležitosti finančnej gramotnosti 

žiakom a poukázať na význam finančnej gramotnosti počas koronakrízy. 

Súťaže Finančná olympiáda sa zúčastnli žiaci, Bianka Lednecká, Kristína Horecká. Súťaž 

prebiehla vo forme vyplnenia testu a tvorby prezentácie. Členovia klubu budú tvoriť 

materiály a testy s problematikou finančnej gramotnosti pre žiakov, ktoré absolvujú cez 

aplikáciu Edupage,   

 

13. Závery a odporúčania: 

Členovia pedagogického klubu si rozdelili nasledovne úlohy: Mgr. Ilona Hegedűš Rehák - 

technické zabezpečenie, PhDr. Helena Lászlóová -  vedúci klubu, Mgr. Lídia Nagyová - 

administratívne záležitosti, prezenčná listina, správa o činnosti klubu. Cieľom pedagogického 

klubu je priblížiť žiakom dôležitosť vedomosti v problematike FG a poukázať na význam FG 

počas koranakrízy. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Lídia Nagyová 

15. Dátum 22.02.2021 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) PhDr. Helena Lászlóová 

18. Dátum 22.02.2021 

19. Podpis  

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecif ický cieľ:  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce. 

Prij ímateľ:  Trnavský samosprávny kraj  

Názov projektu:  Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou 
v Trnavskom samosprávnom kraji  2  

Kód ITMS projektu:  312011AGY5 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub bez písomného výstupu -     

Klub f inančnej  gramotnosti  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola  Športová 
                                                  ulica 349/34 929 01 Dunajská Streda  
                                                  Miestnosť č. 45 - pre epidemiologickú situáciu realizované online 
                                                  cez aplikáciu Google Meet 
 

Dátum konania stretnutia: 22.02.2021 

Trvanie stretnutia: od 14.45.hod do 17.45 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PhDr. Helena Lászlóová  Stredná zdravotnícka 
škola – Egészségügyi 
Középiskola 
Športová ulica 349/34 
929 01 Dunajská 
Streda 
(online) 

2. Mgr. Andrea Hegedűsová  Stredná zdravotnícka 
škola – Egészségügyi 



Középiskola 
Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská 

Streda 

(online) 

3. Mgr. Ilona Hegedüš Rehák  Stredná zdravotnícka 
škola – Egészségügyi 
Középiskola 
Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská 

Streda 

(online) 

4. Mgr. Lídia Nagyová  Stredná zdravotnícka 
škola – Egészségügyi 
Középiskola 
Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská 

Streda 

(online) 

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  

a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 


