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Správa o činnosti pedagogického klubu

1. Prioritná os Vzdelávanie
2. Špecifický ciel‘ 1. .1 Zvýšíť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku

kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a
kompetencie deti a žiakov

3. Prijírnateľ Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov
4. Názov projektu Rozvij aule matematickej, finančnej, čitateľskej

a prirodovednej gramotnosti - nevyhnutný predpoklad
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praktických a profesijných zručností žiakov Gymnázia
v Trebišove.
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11. Manažérske zhrnutie
kl‘účové slová: sporenie, úver, plat, rozpočet, exekúcia
krátka anotácia: Rozbor a analýza aktivit, odporúčania
12. Hlavně body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

1. Úvod — otvorenie stretnutia
2. Aktivity pre žiakov na rozvoj finančnej gramotnosti mimo VH - Návrh jednotlivých

aktivit, cieľ aktivit a časový harmonogram,
3. Odporúčania pre vyučujúcich

1. Stretnutie bob otvorené koordinátorom klubu, zúčastneni podľa prezenčnej listiny
2. Členovia klubu prezentovali aktivity pre žiakov na rozvoj finančnej gramotnosti

mimo VH

Kto nezíska rozumný postoj k pen iazo‘n už v detstve, i‘ dospelosti ~;záva s nimi problémy.
A pretoje vel‘mi dóležité sa touto problematikou zaoberat‘ aj v škola
Téma : Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjeni a práca
Aktivita : Plat

Žiaci pracujů s internetom alebo použijú osobný pohovor s dospelými řud‘mi, ktorí pracujů.
Úlohou žiakov je zistiť pracovně ohodnotenie aspoň 10 pracovných pozícií z róznych
bospodárskych sfér. Žiaci by mali zistiť platové pornery nie len takých pracovných pozícií,
ktoré by v budúcnosti cheeli robiť ale aj pracovně pozície predavačiek, robotníkov a pod.
Na základe zistených údajov vypočítať si čistý ročný prijem.
Časový harmonogram:
Téma : Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
Aktivita : Mesačný rozpočet



Téma: Návratnost‘ investicie

Aktivita : Príjeni a práca
Žiaci pisomne odpovedajú na otázky : Čo je inflácia? Aké druhy cenových indexov sa
používajú na výpočet intlácie? Inflácia v krajinách Európskej únie. Príčiny inflácie. Je
deflácia v ekonomike škodlivá? Hypcrini~ácia v Európe. Hyperinflácia vo svete. Kto získa a
kto strati v období vysokcj inflácie. Zaujímavosti a príbchy o inflácii.

Ciel‘ aktivít:
. vysvetlit‘ vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnöt a uspokojovaním

životných potrieb,
. chápať funkciu peňazí ako prostricdku na ich zabezpečenie,
. pomenovať základné charakteristiky bohatstva a chudoby vo vzťahu k peniazorn,
. chápať postoj k životu ako zodpovednosf za seba a svojich blízkych,
. vysvetlif vplyv bohatstva a chudoby na životné podmienky rodiny,
. uviesf príklady činnosti jednotlivcov a rodin v ekonornickej oblasti,
. poznat‘ hodnotu vecí ako výsledku práce,
. vedieť sarnostatne určit‘ približnú výšku uinančného vyjadrenia hodnoty vecí a na

základe toho prijírnať nákupně rozhodnutia,
. Vysvetlif vplyv inflácie na prijeni .

. Vysvetliť účinok inflácie na kúpnu silu

. Vedieť prečoje potrebné byť finančne gramotný.

. Vediet‘ uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich možných clósledkov
Vedieť uviest‘ príklady ako byť zodpovednýin mladým človckom

. Vedieť zhodnotiť vplyv tinančného rozhodnutia na život jedinca, rodinu, spoločnosť

Časový harmonogram aktivít: 2 týždne

13. Závery a odporúčania:
Koordinátorka klubu zhrnula pricbch stretnutia. Vyzvala kolegov, aby si na d‘alšie stretnutie:

• Pripravili skúscnosti s internetovými portálmi na podporu finančnej gramotnosti v rámci
prcdmctoch klubu
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