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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: finančná gramotnosť, matematická gramotnosť 

 

 

Témou stretnutia pedagogického klubu Svet čísel, financií a technológií bola:  

Analýza úloh testov PISA 

 

Pozornosť sa venovala analýze výsledkov testovania PISA podľa štúdie Organizácie pre  hospodársku 

spoluprácu a rozvoj (OECD) v oblasti matematickej a finančnej gramotnosti. 

Zároveň členovia klubu analyzovali náročnosť a úroveň úloh testov PISA z oblasti finančnej 

a matematickej gramotnosti a riešili ich. V poslednej časti stretnutia členovia klubu prezentovali 

vypracovanú aplikačnú úlohu: tvorba úloh zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti v 

jednotlivých predmetoch členov pedagogického klubu a ich prezentácia pomocou interaktívnych 

pomôcok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kspgs.edupage.org/


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

1. Privítanie členov klubu Svet čísel, financií a technológií 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia 

3. Analýza úloh testov PISA 

4. Riešenie testových úloh PISA a diskusia 

5. Závery a odporúčania 

 

K bodu 1  
V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu Svet čísel, financií a technológií. Špecifikom bolo 

stretnutie klubu cez online meeting cez aplikáciu meet.google.com vzhľadom na dištančnú formu 

vzdelávania zavedenú ako protipandemické opatrenie. 

 

K bodu 2 

Nasledovne bola členom klubu predstavená téma a obsah stretnutia: Analýza úloh testov PISA 

 

K bodu 3 

Obsah stretnutia bol zameraný na:  

- základné informácie o testovaní  PISA – realizácia testovania prebieha v trojročných cykloch od 

roku 2000,  úlohy testov PISA obsahujú šesť vedomostných úrovní matematickej gramotnosti 

- dôležitosť testovania PISA – cieľom štúdie PISA je aktualizovať testovací materiál každého cyklu 

o jednu novú oblasť reflektujúcu aktuálne spoločenské dianie 

- hlavné meranie štúdie PISA  na Slovensku – prípravu a realizáciu testovaných položiek zabezpečil 

NÚCEM 

- charakteristika úloh testov PISA – objem informácií ktoré má žiak v teste na vyriešenie problému 

k dispozícii, zámerne prevyšuje množstvo informácií, ktoré žiak na vyriešenie problému skutočne 

potrebuje 

- jednoznačnosť testových úloh – testy PISA obsahujú viaceré typy otázok: otázky s viacnásobným 

výberom odpovede, jednoduchým výberom odpovede, s tvorbou odpovede, kombinované  otázky 

(s výberom s výberom odpovede a tvorbou odpovede), každá úloha obsahuje tri základné časti: 

stimul (podnet), pokyny k spôsobu odpovede na otázku 

 

K bodu 4 

V testoch PISA sa úlohy z matematickej, či finančnej gramotnosti snažia vychádzať zo situácií, ktoré 

sú žiakovi blízke.  

Členovia klubu riešili úlohy zamerané na matematickú gramotnosť online  na stránkach:  

https://www.nucem.sk/dl/3488/Tematick%C3%A1_spr%C3%A1va_PISA_2012_-

_matematick%C3%A1_gramotnost.pdf 

https://www.nucem.sk/dl/4768/PISA%202018_finanacna_gramotnost_uvolnene_ulohy.pdf  

 

Prítomní pedagógovia popri riešení aj analyzovali náročnosť úloh pre žiakov, diskutovali 

o chýbajúcich informáciách k  niektorým úlohám, o nejednoznačnosti zadaní niektorých úloh 

v oblasti matematickej gramotnosti.  

Členovia  klubu zároveň prezentovali svoju vypracovanú aplikačnú úlohu. Vymieňali si navzájom 

skúsenosti v oblasti medzipredmetových vzťahov. 

 

https://www.nucem.sk/dl/3488/Tematick%C3%A1_spr%C3%A1va_PISA_2012_-_matematick%C3%A1_gramotnost.pdf
https://www.nucem.sk/dl/3488/Tematick%C3%A1_spr%C3%A1va_PISA_2012_-_matematick%C3%A1_gramotnost.pdf
https://www.nucem.sk/dl/3488/Tematick%C3%A1_spr%C3%A1va_PISA_2012_-_matematick%C3%A1_gramotnost.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4768/PISA%202018_finanacna_gramotnost_uvolnene_ulohy.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4768/PISA%202018_finanacna_gramotnost_uvolnene_ulohy.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4768/PISA%202018_finanacna_gramotnost_uvolnene_ulohy.pdf


13. Závery a odporúčania: 
 

K bodu 5 

 

Stretnutie klubu bolo prínosné z hľadiska oboznámenia sa s úlohami testov PISA zameranými na 

rôzne vedomostné úrovne v oblasti matematickej gramotnosti, ale aj v oblasti finančnej gramotnosti  

na plánovanie a hospodárenie, peniaze a finančné transakcie, finančné prostredie. Stretnutie členov 

klubu prispelo k vzájomnému učeniu sa medzi sebou, k výmene skúseností pri príprave pracovných 

listov. 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností z pedagogickej praxe 

a vzájomnou inšpiráciou.  

Aplikovať finančnú a matematickú gramotnosť a využitie IKT zručností do jednotlivých predmetov, 

zahrnúť tieto zručnosti a gramotnosti do tvorby pracovných listov v podmienkach SOŠPg sv. Cyrila 

a Metoda v Košiciach so zámerom zlepšiť matematickú gramotnosť, finančnú gramotnosť a IKT 

zručnosti. 

  

 

 

 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Nora Hentšelová 

15. Dátum 16. novembra 2020 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) ThLic. Marek Jeník 

18. Dátum 16. novembra 2020 

19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

Prioritná os:  Vzdelávanie 

Špecifický cieľ:  1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému 

vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov 

Prij ímateľ:  Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Južná 

trieda 48, 040 01 Košice 

Názov projektu:  Zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou na SOŠ 

pedagogickej sv. Cyrila a Metoda 

Kód ITMS projektu:  NFP312010Z508 

Názov pedagogického klubu:  Svet čísel, financií a technológií 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: ITMS: 312011Z508 PK Svet čísel, financií a technológií_5⁕ 

Dátum konania stretnutia:  16.11.2020  

Trvanie stretnutia: od 14:25 hod. do 17:25 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis⁕ Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

3. PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Elena Škriabová  SOŠPg sv. CaM 

 

 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis⁕ Inštitúcia 

1.  Mgr. Anna Klinovská  neprítomná MŠVVaŠ SR BA 

2.     

3.     

 

⁕Dokladom o prítomnosti členov na stretnutí PK je printscreen obrazovky, vzhľadom na to, že 

stretnutie prebiehalo dištančnou formou v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou 

COVID-19 a z toho vyplývajúcemu mimoriadnemu prerušeniu štúdia v stredných školách podľa § 32 

školského zákona a  prechodu na dištančnú formu výučby na stredných školách (na základe 

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR, č.: 2020/17294:1-A1810 z dňa 12.10.2020.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


