Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti
do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl

Príloha č. 1:

Spôsob implementácie finančného vzdelávania
do vzdelávacieho procesu stredných škôl vo vzťahu
k zodpovedajúcemu stupňu vzdelania

Bratislava, jún 2018
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Schéma č. 1

Začlenenie finančnej gramotnosti v rámci výchovy a vzdelávania poskytujúceho úplné stredné odborné vzdelanie

ŠVP

ŠkVP

NŠFG

III . úroveň

ÚSOV

Príklad výberu témy/tém a
očakávaní

Vzdelávací štandard:
Ekonomické vzdelávanie

TÉMA č.:1, Čiastková kompetencia: 1
Očakávania: žiak je schopný analyzovať aktívnu a pasívnu
komunikáciu s finančnými inštitúciami, uviesť príklady
situácie, v ktorých sú osoby alebo subjekty oprávnené získavať
osobné informácie/údaje.

Obsahový štandard: Pravidlá
riadenia osobných financií

Výkonové štandardy:
-popísať základné pravidlá riadenia
vlastných financií, -vysvetliť podstatu
efektívneho využívania fin. informácií
a fin. služieb -stanoviť si reálne fin.
ciele a plán na ich dosiahnutie popísať riziká spojené s riadením
vlastných financií -

TÉMA č.: 4, Čiastková kompetencia: 3
Očakávania: žiak je schopný vysvetliť spôsoby vyrovnania
opätovného zadlženia, posúdiť účel vyhlásenia osobného
bankrotu a jeho možné dôsledky na majetok, zamestnanosť,
cenu a dostupnosť úverov, zhrnúť práva dlžníkov a veriteľov
týkajúce sa zrážok zo mzdy a odňatia majetku v prípade
nezaplatenia dlhu (exekúcie).
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Študijný odbor

Prenos vzdelávacieho štandardu
Ekonomické vzdelávanie (OŠ a VŠ)
zo ŠVP

Spolupráca pedagógov – porovnanie
v rámci školských predmetových
komisií / práca koordinátora pre
finančné vzdelávanie

Postup krokov:
-výber predmetu
-zaradenie v ročníku/ročníkoch
-stanovenie rozsahu(počtu hodín)
-prenos obsahového štandardu zo
ŠVP
-prenos výkonových štandardov zo
ŠVP
-očakávania na úrovni NŠFG
-vymedzenie základných pojmov
-zadanie úlohy, stanovenie metódy
výučby
-realizácia vyučovacej hodiny

Práca s učebnými osnovami predmetu
Učebné osnovy ako súčasť školských vzdelávacích programov podľa § 9 odsek (5)
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, obsahujú vymedzenie výchovno-vzdelávacích cieľov, obsahu a rozsahu
vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov podľa učebného plánu. Pri príprave
a spracúvaní ŠkVP je vytvorená jednotná formálna štruktúra a úprava učebných osnov, ktorú
dodržiavajú všetci pedagógovia.
Učiteľ pri zapracúvaní finančnej problematiky z NŠFG verzia 1.2 postupuje tak, že:





rozpíše v učebných osnovách predmetu konkrétny obsah s pridelením časovej dotácie
k jednotlivým tematickým celkom/témam podľa ročníkov štúdia,
k aplikácii výkonových štandardov stanovených ŠVP rozpracúva očakávania – výstupy
vybraných tém a čiastkových kompetencií NŠFG (príklad pre ÚSOV uvádza schéma č. 1:
k aplikácii výkonového štandardu „popísať riziká spojené s riadením vlastných financií“
stanoveného ŠVP, rozpracuje očakávanie: výstup „opísať možné dôsledky nadmerného
zadlženia (predĺženia)“ - NŠFG téma č. 4 Úver a dlh, čiastková kompetencia č. 3
Zhodnotiť spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením (predĺžením) alebo ako ich
zvládnuť,
k stanoveným výstupom (výkonovým štandardom) priradí kritériá hodnotenia, metódy
a prostriedky hodnotenia.

Učebné zdroje:
-

príloha č. 1 metodiky,
učebnice, odborné publikácie, internetové stránky ...

Odborný text k obsahu vzdelávania – Príloha č. 2 metodiky:
Téma č. 1 Finančná zodpovednosť spotrebiteľov
Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach
Téma č. 4 Úver a dlh
Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením
(predĺžením) alebo ako ich zvládnuť
Identický je postup pri práci s učebnými osnovami pre stupeň stredného odborného vzdelania
a nižšieho stredného odborného vzdelania.
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Schéma č. 2

Začlenenie finančnej gramotnosti v rámci výchovy a vzdelávania poskytujúceho stredné odborné vzdelanie
NŠFG

ŠVP

SOV

II. úroveň

Príklad výberu témy/tém a očakávaní
Vzdelávací štandard: Ekonomické
vzdelávanie

očakávania
Téma č. 2, Čiastková kompetencia: 1
Očakávania: - že žiak je schopný vysvetliť
pojem mzda, ( hrubá, čistá); charakterizovať
príjem z podnikateľskej činnosti

Obsahový štandard: Pravidlá riadenia
osobných financií,

Téma č.:3, Čiastková kompetencia: 4
Očakávania: - žiak je schopný opísať moderné
spôsoby platenia; rozlíšiť platobné karty podľa
funkcie (debetné, kreditné); opísať spôsoby platenia
v tuzemskej a zahraničnej mene, porozumieť prepočtu
meny (napríklad českých korún na Euro a opačne)

Výkonové štandardy:
-vyjadriť vlastnými slovami zabezpečenie
základných ľudských a ekon. potrieb
jednotlivca a rodiny, - vysvetliť podstatu
zveľaďovania a ochrany svojho majetku,
vysvetliť význam bánk v ekonomike,v
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ŠkVP

Učebný odbor

Prenos vzdelávacieho štandardu
Ekonomické vzdelávanie (OŠ a VŠ)
zo ŠVP

Spolupráca pedagógov – porovnanie
v rámci PK,/ práca koordinátora pre
finančné vzdelávanie

Postup krokov:
-výber predmetu
-zaradenie v ročníku/ročníkoch
-stanovenie rozsahu(počtu hodín)
-prenos obsahového štandardu zo
ŠVP
-prenos výkonových štandardov
zo ŠVP
-očakávania na úrovni NŠFG
-vymedzenie základných pojmov
-zadanie úlohy, stanovenie
metódy výučby
-realizácia vyučovacej hodiny

Schéma č. 3

Začlenenie finančnej gramotnosti v rámci výchovy a vzdelávania poskytujúceho nižšie stredné odborné vzdelanie

ŠVP

NŠFG

II. úroveň

NSOV

Vzdelávací štandard:
Ekonomické vzdelávanie

Príklad výberu témy/tém a

ŠkVP

Učebný odbor

Prenos vzdelávacieho štandardu
Ekonomické vzdelávanie (OŠ a VŠ)
zo ŠVP

očakávaní

Téma č.: 1, Čiastková kompetencia: 2
Očakávania: vyhľadať informácie o právach
spotrebiteľa vrátane nároku na reklamáciu, uviesť
príklady klamlivých a zavádzajúcich obchodných
praktík, uviesť príklady falšovaných tovarov

Obsahové štandardy:
Spotrebiteľská výchova Pravidlá
riadenia osobných financií,

Výkonové štandardy:
- opísať základné pravidlá
plánovania a hospodárenia
s peniazmi - vysvetliť postup pri
reklamácii chybného tovaru
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Téma č.: 5, Čiastková kompetencia: 1
Očakávania: žiak je schopný vysvetliť hodnotu a
význam „núdzového fondu“, opísať pozitívne a
negatívne stránky sporenia na krátkodobé a strednodobé
ciele.
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Spolupráca pedagógov – porovnanie
v rámci PK /práca koordinátora pre
finančné vzdelávanie

Postup krokov:
výber predmetu
-zaradenie v ročníku/ročníkoch
-stanovenie rozsahu(počtu hodín)
-prenos obsahového štandardu zo ŠVP
-prenos výkonových štandardov zo
ŠVP
-očakávania na úrovni NŠFG
-vymedzenie základných pojmov
-zadanie úlohy, stanovenie metódy
výučby
-realizácia vyučovacej hodiny

