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Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:   

- finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy – Finančná olympiáda 

 

- vďaka finančnej olympiáde si môžu stredoškoláci otestovať a navzájom porovnať 

svoje finančné vedomosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu. 

 

- zapojiť sa môže každý súťaživý študent strednej školy 

 

- Po dobrých skúsenostiach z minulých rokov (postup žiačky na celoštátne kolo)  sa 

vyučujúce rozhodli zapojiť do súťaže všetky ročníky a všetkých záujemcov vzhľadom na to, 

že účasť nie je nijako obmedzená. Žiaci nadobudnú skúsenosti s riešením určitého typu úloh 

a využijú ich v ďalších ročníkoch olympiády. 

 

 
  



Témy stretnutia:   

 

- Po dobrých skúsenostiach z minulých rokov (postup žiačky na celoštátne kolo)  sa 

vyučujúce rozhodli zapojiť do súťaže všetky ročníky a všetkých záujemcov vzhľadom na to, 

že účasť nie je nijako obmedzená. Žiaci nadobudnú skúsenosti s riešením určitého typu úloh 

a využijú ich v ďalších ročníkoch olympiády. 

- Vyučujúce diskutovali o organizačnom zabezpečení olympiády, keďže prebieha 

online. Rozdelili si úlohy a pridelili jednotlivé ročníky, s ktorými budú olympiádu riešiť. 

- Diskutovali tiež o príprave žiakov na olympiádu a rozhodli sa pre vzorové testové 

otázky z predchádzajúcich ročníkov. 

- Prediskutovali tiež hodnotenie žiakov za úspešnú účasť na olympiáde. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Diskusia a výmena skúsenosti medzi pedagógmi  
  
Členky klubu si vymenili skúsenosti z predchádzajúcich rokov. Zhodnotili úspešnosť žiakov 

a navrhli ako postupovať pri ďalšej príprave žiakov po skončení projektu. Ocenili online formu 

projektu, ktorá umožňuje zapojiť sa všetkým žiakom. 

 
12. Závery a odporúčania:  

Naďalej pokračovať so zapájaním žiakov do podobných aktivít a projektov, aj po skončení projektu 

Finančná gramotnosť. 
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