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Plán práce vyplývajúci z: 

 

Národného štandardu finančnej gramotnosti verzie 1.2 

a Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2019/2020 

 

NŠFG definuje finančnú gramotnosť ako schopnosť využívať poznatky, 

zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom 

osvojiť si zodpovedné celoživotné finančné správanie. 

Medzinárodná štúdia PISA definuje finančnú gramotnosť ako znalosť a 

pochopenie finančných pojmov a rizík; sú to schopnosti, motivácia a sebadôvera 

využívať získané vedomosti za účelom vykonávania efektívnych rozhodnutí v celom 

rade finančných súvislostí s cieľom zlepšiť finančnú situáciu jednotlivca i 

spoločnosti, a tým im umožniť účasť na ekonomickom dianí. 

 

Finančnú gramotnosť je možné:  

 začleniť do jednotlivých predmetov, uplatniť medzipredmetové vzťahy,  

 realizovať ju v blokovom vyučovaní,  

 realizovať ju formou kurzu,  

 realizovať vzdelávacie výlety a exkurzie,  

 vytvoriť samostatný predmet.  

  

 

Na našej  škole sa vyučuje Finančná gramotnosť ako samostatný predmet na 1. 

stupni pod názvom Ja a peniaze vo 4. ročníku. V školskom  roku 2019/20 sa 

prihlásila škola opätovne do programu JA A PENIAZE sprostredkovaným 

organizáciou Junior Achievement Slovensko, ktorý ponúka učiteľom základných škôl 

možnosť vzdelávať svojich žiakov v oblasti finančnej gramotnosti formou 

zážitkového učenia. Cieľom programu je naučiť žiakov orientovať sa v základných 

pojmoch z oblasti finančnej gramotnosti a osvojiť si základné zručnosti pre efektívne 

riadenie a plánovanie svojej finančnej budúcnosti. 

Učebné texty 

Žiaci sa prostredníctvom ústrednej postavy Filipa a jeho rodiny oboznámia 

s finančnou gramotnosťou. Filipove príhody vychádzajú z reálnych situácií 

a pútavou formou tak naučia žiakov aj to, prečo bez práce nie sú koláče a prečo 

peniaze nerastú na stromoch. 

Program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania. Témy sú 

štruktúrované tak, aby im žiaci porozumeli, rozšírili a umocnili svoje schopnosti. 



Učebné texty sú doplnené obrázkami a prílohami pre žiakov, zážitkovými aktivitami 

a metodickou časťou pre učiteľa. 

1. kapitola - Peniaze (Peniaze hýbu svetom) 

2. kapitola - Príjmy a výdavky (Príjmy - Bez práce nie sú koláče, Výdavky – Všetko 

má svoju cenu) 

3. kapitola - Hospodárenie v domácnosti (Všetko si najskôr poriadne spočítaj!) 

4. kapitola - Banka ako správca peňazí (Bohatstvo je to, čo ušetríš, nie to, čo 

minieš) 

5. kapitola - Ako platíme (Peniaze hýbu svetom) 

6. kapitola - Zadlžíme sa? (Peniaze na strome nerastú) 

7. kapitola - Riziko a poistenie (Nikomu peniaze z neba nepadajú) 

 

Zdroj: https://www.jaap.jaslovensko.sk/ 

 

 

Na 2. stupni sa vyučuje v 9. ročníku predmet Viac ako peniaze, opätovne sa škola  

zapojila v školskom roku 2019/20 do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze, 

sprostredkovaným organizáciou Junior Achievement Slovensko. Obsah programu je 

rozdelený do 9 tematických celkov, ktoré sú zamerané od histórie peňazí, úlohy 

bánk a ich služieb obyvateľstvu, cez praktické informácie a skúsenosti z oblasti 

používania kreditných kariet, až po využívanie rôznych foriem úverov a študentských 

pôžičiek. Program pripravuje mladých ľudí 

 zvládať riešenia úloh a problémov v oblasti práce s peniazmi, 

 rozvíjať vedomosti v oblasti finančného vzdelávania v podobe tzv. finančnej 

gramotnosti.  

V rámci projektu je žiakom a učiteľovi k dispozícii interaktívna e-learningová 

učebnica. Z tohto dôvodu realizujeme program čiastočne v počítačovej učebni 

s pripojením na internet, kde prebieha online testovanie – vstupný test, 10 testov po 

každom tematickom celku a výstupné testovanie. Po úspešnom zvládnutí výstupného 

testu dostávajú žiaci Certifikát o úspešnom absolvovaní programu Viac ako peniaze.  

 

Oba vzdelávacie programy sa vyučujú na našej škole ako celoročné programy. 

 

Vzhľadom na charakter finančného vzdelávania 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. Výsledky vzdelávania v jednotlivých 

predmetoch lepšie odzrkadlia životnú realitu a žiaci uvidia zmysel svojho 

vzdelávania. Integráciu je možné realizovať na úrovni čiastkovej aktivity, projektu 

https://www.jaap.jaslovensko.sk/


či tematického celku. Predmety a konkrétne tematické celky, do  ktorých je možné 

finančnú gramotnosť začleniť možno nájsť v dokumente „Metodika pre zapracovanie 

a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP základných škôl a stredných škôl“, 

vydaná MŠVVaŠ SR, ktorá je dostupná na: http://www.minedu.sk/financna-

gramotnost/ . Pri začleňovaní a aplikácii finančnej gramotnosti do TVVP plánov 

a uvádzaní vo vyučovacích hodinách je potrebné uvádzať tému a čiastkovú 

kompetenciu v súlade s NŠFG formou napr. FG-T1-K1. 

Účasť v súťažiach z finančnej gramotnosti bude aktualizovaná podľa záujmu 

žiakov a ponuky v priebehu školského roka, momentálne vyhlásené súťaže pre žiakov 

organizáciou JA Slovensko: 

 

Bankomat nápadov – pre II. stupňa ZŠ 

Téma projektu na rok 2019 - Banka budúcnosti 

 Zadanie:  

Zamyslite sa nad tým a navrhnite, ako by podľa vás mala vyzerať a fungovať banka 

budúcnosti? Čo očakávate od banky o 20 rokov? Akým spôsobom budeme s bankou 

komunikovať, ako budú vyzerať jej pobočky (ak ich bude mať). 

Nezameriavajte sa na opis konkrétneho produktu, napr. bežného účtu, či sporenia. 

Skúste navrhnúť komplexné fungovanie takejto banky - prístup ku klientovi, 

dostupnosť služieb, komunikáciu so zákazníkom, overovanie jeho údajov potrebných 

napríklad pre založenie účtu, či vybavenie úveru. Akým spôsobom budú mať klienti 

prístup ku svojim peniazom, ako ich bude banka informovať o svojich produktoch 

a ich vlastných financiách. Môžete skúsiť navrhnúť aj vlastný vzhľad a názov takejto 

banky budúcnosti.  

Forma a rozsah súťažnej práce 

Súťažný tím napíše a odošle vlastnú súťažnú prácu na zadanú tému vo forme 

krátkeho projektu. Pri jej písaní môže čerpať z voľne dostupných informačných 

zdrojov a odbornej literatúry, pričom sa riadi autorským zákonom. V súťažnej práci 

môžu použiť tabuľky, grafy, diagramy, ilustračné obrázky a pod.. Používa odbornú 

terminológiu. Nezabudne uviesť zdroje, z ktorých čerpal informácie. 

Súťažná práca musí mať nasledovnú formu: 

 je napísaná v elektronickej podobe v textovom editore Word a poslaná 

vo formáte .doc, .docx alebo .pdf  

 je napísaná v slovenskom jazyku, 

 rozsah: max. 5 strán bez titulného listu 

 titulný list obsahuje: údaje školy, názov súťažnej práce, názov tímu, mená 

a priezviská členov súťažného tímu 

 



Jaguar Primary School Challenge – tímová súťaž pre žiakov 5-11 ročných, 

v jednom tíme môže byť 3-6 žiakov. Úlohou tímu je vyrobiť najrýchlejší model 

autíčka zo štartovacieho balíčka, ktorý obsahuje potrebný materiál a súčiastky. 

Každý prihlásený tím dostane štartovací balíček zdarma. V prípade, že 

v priebehu projektu sa registrovaný tím rozhodne prácu ukončiť, musí zaplatiť 

sankčný poplatok vo výške 15 EUR. 

 

 Prihlasovanie do projektu: od 1. novembra 2019 do 30. novembra 2019 

 Práca v projekte: december 2019 - apríl 2020 

 Finále projektu: 22. apríl 2020 (Nitra) 

 

  

Odporúčané www stránky a ďalšie materiály: 

 NŠFG verzia 1.2 dostupná na http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/  

 http://www.minedu.sk/dalsie-informacne-zdroje/ 

 https://www.nbs.sk/sk/vzdelavanie/ 

 „Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP 

základných škôl a stredných škôl“ dostupná tiež na 

http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/ 

  „Finančná gramotnosť 1, Martin Hallon, Monika Reiterová - Metodická 

príručka pre implementáciu finančnej gramotnosti do vzdelávania na prvom 

stupni základných škôl, dostupná na 

http://www.statpedu.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavacie-aktivity/financne-

vzdelavanie/podporne-materialy/ 

 Publikácia na podporu boja proti korupcii Korupcia – námety na vyučovanie 

pre základné a stredné školy, dostupné na 

http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/aktuality/korupcia_nam

ety-vyucovanie_dolozka.pdf - aktivity vhodné najmä na Občiansku náuku 

a Etickú výchovu pre deti od 12 rokov, rozdelená na 8 častí: Čo je dobré a čo 

zlé pre spoločnosť; Čo je verejné a čo je súkromné? Ako to súvisí so mnou?; 

Čo je korupcia?; Čo je odmena, čo je nečestné konanie a čo je trestný čin?; Čo 

je klientelizmus?; Čo je to verejné obstarávanie? Prečo je dôležité?; Čo je 

pranie špinavých peňazí?; Dôsledky korupcie. 

 

 

V Hôrkach, 2.9.2019 

Mg. Gabriela Černáková, koordinátorka .................................................... 

Mgr. Jana Hübnerová, riaditeľka školy   ....................................................  
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