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11. Manažérske zhrnutie: 
 

      Práca klubu finančnej gramotnosti bola na dnešnom stretnutí zameraná na 

identifikovanie problémov vo vzdelávaní a možné spôsoby riešenia aj v súvislosti 

s COVID 19 a dištančným vzdelávaním.  

      Analýzou a následnou syntézou sme identifikovali možné problémy v oblasti finančnej 

gramotnosti na SOŠ automobilovej počas dištančného vzdelávania. Na základe výmeny 

skúseností a best practice z vlastnej vyučovacej činnosti, by sme chceli dosiahnuť zlepšenie 

finančného a podnikateľského myslenia študentov školy aj pomocou IKT pri prezenčnom, 

ale aj dištančnom vzdelávaní.  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

      Technológie učiteľom na SOŠ automobilovej v Košiciach umožnili pokračovať vo 

výučbe študentov aj na diaľku. Nadviazať spojenie so žiakmi je súčasnosti otázkou 

sekúnd, ak sú zabezpečené technické podmienky. Na škole využívame vzdelávací systém 

Edupage a platformu Cisco Webex (on –line hodiny). 

Definovali sme nasledovné problémy ktoré sa vyskytli počas dištančného vzdelávania: 

1. Problémy s technikou u žiakov – veľká časť študentov nemá počítač, pracovali na 

mobiloch a chýbajú im dostupné dáta. 

2. Nízku motivácia učiť sa. 

3. Rodinné zázemie – väčšina nemá vlastnú izbu. 

4. Problémy s učivom, ktoré je vysvetľované na diaľku.  

5. Zdravotné a sociálne riziká. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

      Na základe metódy pozorovania sme identifikovali problémy, ktoré mali študenti školy 

počas dištančného vzdelávania. Po analýze a následnej syntéze sme dospeli k záveru, že 

študentom školy je potrebné zjednodušovať a názorne ukazovať učivo, ktoré sa preberá a s 

tým súvisiace riziká s ktorými sa stretnú v ich ďalšom živote. Pri učení na diaľku je nutná 

individuálna práca so študentmi. Je potrebné komplexne využívať on-line program Viac ako 

peniaze od JA Slovensko a implementovať ho v rámci medzipredmetových vzťahov. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 

Dátum konania stretnutia:  24.5.2021 

Trvanie stretnutia: od 15,00 hod. do  18,00 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 
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1. Mgr. Ing. Nikoleta Puchá, PhD.  Stredná odborná škola 
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3. Mgr. Peter Juraško  Stredná odborná škola 
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4. Mgr. Mária Korečková  Stredná odborná škola 
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6. Ing. Rozália Tkáčová Romanová  Stredná odborná škola 
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7. Mgr. Vincent Voľar  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

 

 

 

 

  

 

 

 


