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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: finančná gramotnosť, matematická gramotnosť 

 

 

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

Analýza výsledkov testovania PISA 

 

Šieste stretnutie klubu sa venovalo analýze výsledkov testovania PISA podľa štúdie Organizácie pre  

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

Členom klubu boli predstavené základné informácie o testovaniach PISA z roku 2015 a z roku 2018, 

ktoré boli zamerané na matematickú a finančnú gramotnosť, prezentované boli aj výsledky testovania 

na Slovensku a ich porovnanie s priemerom krajín OECD. 

V druhej časti stretnutia členovia klubu analyzovali riešenia a výsledky testov PISA z oblasti 

matematickej gramotnosti a spoločne hľadali riešenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 výsledkov testovania PISA 

4. Riešenie a analýza výsledkov 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 výsledkov testovania 

PISA 

 

K bodu 3 

Obsah stretnutia bol zameraný na:  

- základné informácie o testovaní  PISA z rokov 2015 a 2018, v týchto rokoch bolo testovanie 

zamerané na matematickú a finančnú gramotnosť 

- porovnanie výsledkov matematickej a finančnej gramotnosti v testovaní PISA 2015 s výsledkami 

krajín OECD – Slovenská republika  dosiahla výkon na úrovni 475 bodov, čo je o 15 bodov menej 

ako priemer krajín OECD, ktorý predstavuje 490 bodov 

- percentuálne zastúpenie žiakov vo vedomostných úrovniach testov matematickej gramotnosti 

počas jednotlivých cyklov PISA 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 v porovnaní s priemerom krajín 

OECD 

- percentuálne zastúpenie žiakov vo vedomostných úrovniach matematickej gramotnosti podľa typu 

škôl počas cyklov PISA 2012 a 2015 

- výsledky finančnej gramotnosti a umiestnenie krajín OECD aj Slovenskej republiky – pri 

porovnaní cyklov PISA 2012 a 2015 bol v cykle PISA 2015 zaznamenaný pokles výkonu 

slovenských žiakov o 25 bodov 

- v matematickej gramotnosti v cykle PISA 2018 dosiahli slovenskí žiaci vyššie skóre ako 

v predchádzajúcom cykle 2015 

 

K bodu 4 

V testoch PISA sa úlohy z matematickej snažia vychádzať zo situácií, ktoré sú žiakovi blízke. 

Členovia klub analyzovali riešenia a výsledky uvoľnených úloh zameraných na matematickú 

gramotnosť,  online  na stránke: https://www.nucem.sk/dl/3475/PISA_2012_-_matematika_-

_uvo%C4%BEnen%C3%A9_%C3%BAlohy.pdf 

 

Prítomní pedagógovia analyzovali náročnosť úloh, matematický obsah úloh, výsledky jednotlivých 

úloh -  percentuálne zastúpenie správnych odpovedí žiakov na Slovensku v porovnaní s krajinami: 

Česko, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko a priemerom OECD.  

Zároveň diskutovali o výsledkoch jednotlivých typov úloh, z ktorých vyplynulo, že slovenskí žiaci 

mali problém s úlohami zameranými na porozumenie a porovnanie, na interpretáciu grafov, odhad 

počtu, ale aj s úlohami, v ktorých bolo potrebné vyjadriť situáciu matematicky. Naopak žiaci 

nemali problém pri úlohách zameraných na použitie matematických pojmov, faktov, postupov 

a uvažovania ako úprava vzorca – dosadenie zadaných hodnôt do vzorca. Tiež žiakom nerobili 

problém ani úlohy s počítaním percent v reálnej situácii, s použitím Pytagorovej vety v reálnom 

geometrickom kontexte.  



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. 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.  

Rozvíjať u žiakov  matematické kompetencie ako sú kompetencie na reprodukčnej úrovni a na úrovni 

prepojenia  úlohami s výberom odpovede (z ponúknutých odpovedí), prípadne krátkou uzavretou 

odpoveďou (doplnenie čísla). 

Rozvíjať kritické myslenie u žiakov  aj kompetencie na úrovni reflexie a uplatniť ich v úlohách 

obsahujúcich viacero súčastí, čiže úlohách zameraných na rozvinuté uvažovanie, argumentáciu, 

abstrakciu, zovšeobecňovanie, originálnych matematický prístup, spojenie viacerých zložitejších 

metód. 

Zlepšiť matematickú gramotnosť, finančnú gramotnosť a IKT zručnosti v jednotlivých predmetoch 

pedagogického klubu. 
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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_6⁕ 

Dátum konania stretnutia:  30.11.2020  

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


