Súkromné gymnázium, Gemerská cesta č. 1, 984 01 Lučenec
Dodatok k ŠKVP
Implementácia Národného štandardu finančnej gramotnosti
verzia 1. 2 (úroveň 2)

Téma

Čiastkové kompetencie

1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov

1. Určiť rôzne spôsoby
Vysvetliť možnosti úniku dôležitých
komunikácie o finančných osobných údajov. Zhodnotiť dôsledzáležitostiach.
ky zneužitia osobných údajov.
(Používanie spoľahlivých
Vysvetliť, ako komunikácia o finaninformácií a uplatňovačne významných záležitostiach
nie rozhodovacích
môže pomôcť predchádzaniu
procesov v osobných
konfliktom (finančná inštitúcia,
financiách).
klient).
2. Stručne zhrnúť hlavné
Vyhľadať informácie o právach
princípy ochrany spotrebi- spotrebiteľov vrátane práva na reklateľov.
máciu. Uviesť príklady klamlivých
a zavádzajúcich obchodných praktík. Uviesť príklady falšovaných
tovarov (tzv. fejkov).
3. Vysvetliť spôsob regu- Vysvetliť význam ochrany vkladov
lácie a dohľadu nad finan- v SR. Vysvetliť rozdiel medzi bančným trhom.
kovými a nebankovými subjektmi.
4. Posúdiť význam boja
Identifikovať korupčné správanie.
proti korupcii, podvodom, Identifikovať podvodné správanie.
ochrany proti praniu špina- Uviesť príklady zneužívania verejvých peňazí.
ných zdrojov.

2. Plánovanie, príjem a
práca

1. Identifikovať zdroje
osobných príjmov

Zapracovanie do plánov

Očakávania, žiak je schopný
predmet trieda

téma

FYZ
GEO
GEO
GEO
KAJ
OBN
OBN
INF
NEJ
ANJ
SJL
TŠV

príma
príma
príma
príma
príma
kvarta
tercia
sekunda
príma
kvarta
príma
všetky

Určenie objemu pevného telesa
Amerika - Problémy života vo veľkomeste
Austrália - Hospodárstvo
Amerika - USA
Jedlo (nákupný zoznam)
Práva spotrebiteľa - Ochrana spotrebiteľa
Občianske právo
Využitie IKT v rôznych oblastiach
Na trhu nehnuteľností - hľadanie bytu
Buying and selling /nákup a predaj/ Unit 5
Reklama, marketing
Prevencia zranení, phyb, zdravotný stav

príma
príma

Projekt - Pevné látky a ich vlastnosti
Kultúrny a hospodársky odkaz starovekých
štátov

Vysvetliť pojem mzda (hrubá, čistá) FYZ
Charakterizovať príjem z podnikaDEJ
teľskej činnosti.

(Vyhodnotenie vzťahu
2. Vypracovať finančný
práce a osobného príjmu plán
Organizovanie osobných
financíí a používanie rozpočtu na riadenie toku
peňazí).

Vysvetliť prvky osobného rozpočtu
(pravidelné a nepravidelné príjmy,
výdavky a úspory). Zostaviť rozpočet domácnosti.
Zostaviť jednoduchý podnikateľský
zámer a rozpočet malého
podniku - fyzickej osoby.
Charakterizovať typy rozpočtov
(vyrovnaný, schodkový, prebytkový)
na úrovni rodiny.
3. Vysvetliť daňový a odvo- Uviesť príklady, ako štát využíva
dový systém.
príjmy z daní.
4. Zhrnúť právne formy
Vysvetliť podstatu a význam podnipodnikania a základné
kania na príkladoch podnikateľpredpisy pre oblasť podni- ských subjektov v praxi. Navrhnúť
kania.
vlastný projekt a individuálne aj
tímovo pracovať na jeho realizácii.

3. Rozhodovanie a
hospodárenie spotrebiteľov.
(Porozumenie a orientova nie sa v zabezpečovaní životných potrieb
jednotlivca a rodiny).

1. Poznať a zosúladiť
osobné, rodinné a spoločenské potreby.

Vysvetliť, kedy sporiť a kedy si
požičiavať (rozdiel medzi úsporami
a pôžičkou).
Vysvetliť na konkrétnych príkladoch
funkciu peňazí ako prostriedku
na zabezpečenie životných potrieb.
2. Prijímať finančné rozho- Zoradiť osobné finančné ciele podľa
dnutia so zvažovaním
ich priority.
alternatív a ich dôsledkov. Prijímať finančné rozhodnutia na
základe svojich reálnych možností
a zhodnotiť ich dôsledky.
Opísať základné typy bankových
produktov.
3. Uplatniť spotrebiteľské Opísať spôsob rozhodovania pri
zručnosti pri zodpovednom sporení a investovaní finančných
rozhodovaní o nákupe.
prostriedkov. Rozlíšiť pozitívne a

OBN

CHE
NEJ
ANJ
MAT

SJL
TŠV

DEJ
OBN
OBN
OBN
CHE
NEJ
ANJ

MAT

kvarta

Pracovnoprávne vzťahy, Odmena za prácu,
Cena práce, Mzda, Trh práce, Pracovná
kariéra, Voľba povolania, Povolanie a
profesionálna kariéra
kvarta
Organické látky - Zdravá výživa
príma
Zostavovanie týždenného plánu
kvarta
Jobs and Culture /pracovné miesta, pozície
a kultúra / -Unit4
príma
Desatinné číslo. Počítame v eurách
Projekty: Zostavenie domáceho rozpočtu,
resp. Rozpočet školského výletu
sekunda Pomer. Priama a nepriama úmernosť.
Učivo: Priama úmernosť. Trojčlenka.
(Výpočet dane, čistej a hrubej mzdy.)
kvarta
Mocniny a odmocniny (tem.celok)
Učivo: Mocniny čísla 10
príma
Sociálna balada
všetky
Človek a zdravie: lyžiarsky výcvik, plavecký
výcvik, športové akcie, kurzy
príma

Produktívne hospodárstvo, Keltská
spoločnosť
kvarta
Práva spotrebiteľa - ochrana spotrebiteľa
kvarta
Trh práce, Štruktúra trhu práce
tercia
Občianske právo
kvarta
Organické látky - Zdravá výživa
príma
Čo potrebujeme k jednotlivým činnostiam
sekunda Our trip to London / náš výlet do Londýna/
Unit 4
kvarta
Unusual hotels /nezvyčajné hotely/- Unit 5
príma
temat. Celok - Desatinné čísla
Prepočet meny (násobenie a delenie
desatinných čísel)
kvarta
Štatistika. Projekt:
Sledovanie spotreby energie a vody
v domácnosti

4. Opísať používanie
rôznych metód platenia.

4. Úver a dlh
(Udržanie výhodnosti,
požičiavanie za priaznivých podmienok a
zvládanie dlhu).

5. Sporenie a
investovanie

negatívne vplyvy reklamy na spotre- SJL
biteľa.
Opísať moderné spôsoby platenia.
Rozlíšiť platobné karty podľa
funkcie (debetné, kreditné). Opísať
spôsoby platenia v tuzemskej a
zahraničnej mene.
Porozumieť prepočtu meny (napr.
českých korún na Euro a naopak).

1. Identifikovať riziká,
prínosy a náklady jednotlivých typov úverov.

Zhodnotiť výhody a nevýhody
využívania úveru vrátane používania
kreditnej karty.
Aplikovať na príkladoch jednoduché
úročenie.
Analyzovať možnosti získavania
finančných prostriedkov cez bankové a nebankové subjekty a dôvody
a riziká nákupov na úver.
2. Mať základné informá- Uviesť príklady spotrebiteľských
cie o jednotlivých druhoch úverov a ich poskytovateľov.
úverov poskytovaných
Vysvetliť systém ochrany spotrespotrebiteľom.
biteľa pri úveroch spotrebiteľom.
3. Zhodnotiť možnosti,
Uviesť príklady legálnych a neleako sa vyhnúť problémom gálnych postupov pri vymáhaní
so zadlžením (predlžením) dlhov. Zhodnotiť význam úverovej
alebo ako ich zvládnuť.
histórie a budovanie pozitívnej
úverovej histórie.

OBN
OBN
INF
CHE

1. Vysvetliť, ako sporenie
prispieva k finančnej
prosperite.

OBN
NEJ
ANJ

Vysvetliť hodnotu a význam
"núdzového fondu".
Opísať pozitívne a negatívne strán-

NEJ
ANJ
MAT

tercia

kritický realizmus, Margita Figuli Tri gaštanové kone

kvarta
kvarta
príma
kvarta

Úvery a pôžičky
Činnosť peňažných ústavov
Algoritmy v bežnom živote
Organické látky - Látky nebezpečné
pre človeka - Drogy
príma
Na trhu nehnuteľností - hľadanie bytu
kvarta
Economics: money /ekonomika, peniaze/
Unit 5
sekunda Percentá a promile - Jednoduché
úrokovanie
tercia
Počtové výkony s celým i číslami.
Slovné úlohy (úvery)

kvarta
príma
kvarta

Služby poskytované bankami
Bývanie, zariadenie miestností
Buying and selling /nákup a predaj/ Unit 5

(Aplikácia rôznych
investičných stratégií,
ktoré sú v súlade
s osobnými cieľmi).

2. Zhodnotiť investičné
alternatívy.

6. Riadenie rizika a
poistenie.

1. Vysvetliť pojem riziko
a pojem poistenie.

(Používanie primeraných
stratégií riadenia rizík).

ky sporenia na krátkodobé,
MAT
strednodobé a dlhodobé ciele.
Uviesť príklad investície, ktorá
SJL
umožňuje rýchly a jednoduchý
TŠV
prístup k finančným prostriedkom.
Uviesť možnosti využitia voľných
finančných prostriedkov (sporenie,
produkty so štátnym príspevkom,
nehnuteľnosti).
Zdôvodniť výber zvoleného produktu
pre investovanie voľných finančných
prostriedkov.

Opísať spôsoby, akými sa dajú
znížiť rôzne druhy rizík alebo ako
sa im dá úplne vyhnúť.
Vysvetliť podstatu a význam
poistenia.

príma
príma
všetky

GEO
OBN

kvarta
kvarta

NEJ

príma

Uviesť základné druhy poistenia
ANJ
(životné a neživotné)
SJL
2. Charakterizovať verejné Vysvetliť základný účel verejného
SJL
poistenie a vysvetliť
poistenia. Charakterizovať zdravotrozdiel medzi verejným
né poistenie, sociálne poistenie
a komerčným poistením. a v rámci neho predovšetkým
nemocenské poistenie, dôchodkové
poistenie, úrazové poistenie a
poistenie v nezamestnanosti.
3. Charakterizovať
Rozoznať hlavné typy poistenia
komerčné poistenie.
motorových vozidiel. Vysvetliť
rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti (bytu, resp. domu) a poistením domácnosti (zariadenia).

Počtové výkony s prirodzenými číslami
Projekt: "Míňať či investovať?"
Sociálna balada
zdravý životný štýl: investícia do seba

Cestovný ruch
Finančné riziko, Miera rizika pri využívaní
služieb bankových a nebankových inštitúcií,
Finančné poradenstvo, Finančné rezervy
Plánovanie výletu - potreba poistenia
Kvarta- Risks /Riziká/- Unit 3

kvarta
príma
Pozdrav z dovolenky, pohľadnica, adresa
sekunda Detektívka, T. Brezina, Hľadači pokladov sedem odkazov lúpežných rytierov

