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11. Manažérske zhrnutie:  

Krátka anotácia, kľúčové slová 

 

IKT  

Finančná gramotnosť 

 

     Výchovno-vzdelávací proces na  základnej škole v špeciálnych triedach  je 

spravidla realizovaný jedným vyučujúcim. Implementácia finančnej 

gramotnosti je preto jednoduchšia, je možné realizovať  samostatné aktivity v 

rámci učebných predmetov. Ako pomôcka je uvedená možnosť zapracovania v 

predmetoch, prípadne v ktorom ročníku a téme je možné realizovať finančné 

vzdelávanie. Tvorivý učiteľ nájde priestor aj v iných učebných predmetoch, 

témach a využije aktuálne situácie. Finančné vzdelávanie na primeranej úrovni 

je možné realizovať od začiatku povinnej školskej dochádzky.  

     Jednou z hlavných tém finančnej gramotnosti je skutočný život , 

hospodárenie domácnosti. Preto finančné vzdelávanie budeme uskutočňovať 



s prepojením každodenného života rodiny. 

 

 

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

 

Vyučovanie  finančnej gramotnosti prostredníctvom IKT.  
 

     Ciele finančnej gramotnosti sa plnia prostredníctvom metód aktívneho 

učenia, kooperatívneho učenia či metódy zážitkového učenia. Pri vzdelávaní sa 

využívajú IKT, digitálny edukačný obsah, materiálne výučbové prostriedky 

a didaktická technika.  Vzhľadom na charakter finančnej gramotnosti je vhodné 

uplatňovanie integrovaného vyučovania. To totiž umožňuje predstaviť 

vzdelávací obsah v jeho komplexnosti. Vedie k prepájaniu poznatkov, vnímaniu 

súvislostí a umožňuje aplikáciu už nadobudnutých zručností.  Súčasná 

spoločnosť je označovaná ako informačná. Preto je potrebné žiakov pripravovať 

na vyhľadávanie správnych informácií, kritické myslenie, rozoznávanie 

potrebného od zbytočného, odlíšenie pravdivého od nepravdivého i efektívne 

využívanie informácií.  

 Vo vyučovaní využívať počítače, notebooky, interaktívne tabule. 

 IKT je možné využívať aj pri skupinovej práci, nie iba na individuálnu 

prácu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 



      

     Všeobecným cieľom témy finančná gramotnosť je vychovať finančne 

gramotného človeka, ktorý sa orientuje v súčasnom finančnom svete a dosiahne 

znalosti, schopnosti a hodnotové postoje potrebných k tomu, aby sa dokázal 

finančne zabezpečiť. Vyučovanie je zamerané predovšetkým na rozvíjanie 

matematického myslenia, ktoré vedie k zodpovednému rozhodovaniu vo 

finančnej oblasti. Žiak by si mal uvedomiť, že ovládanie finančnej 

problematiky mu pomáha pri riešení bežných životných situácií a zvyšuje 

kvalitu jeho života. 
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