
Odpovede nie je možné upraviť

Európsky týždeň odborných zručností

Vložte informácie o Vašom podujatí venovanom Európskeho týždňu odborných zručností do nižšie uvedeného 
formulára. Ak sú informácie o Vašom podujatí v súlade s Usmerneniami EK pre organizovanie podujatí a národná 
agentúra ich akceptuje, pošleme Vám o tom správu a informácia bude uverejnená na národnej stránke iniciatívy.

Organizácia, ktorá podujatie organizuje

Obchodná akadémia

Veľká okružná 32, 011 57  Žilina

www.oavoza.sk

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook



Spoluorganizátori podujatia

názov, adresy a webové stránky/facebook spoluorganizátorov podujatia

Podujatie

Finančná gramotnosť hrou

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook

Názov podujatia



konferencia

seminár

deň otvorených dverí

návšteva podniku

tlačová konferencia

súťaž-ocenenie

interview

článok

beseda

Iné: odborné vzdelávanie inak

DD

.

 MM

.

 RRRR

DD

.

 MM

.

 RRRR

CZŠ R. Zaymusa, Žilina

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

07 12 2016

Dátum podujatia - koniec

07 12 2016
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Cieľom aktivity "韛�nančná gramotnosť" je v troch stretnutiach oboznámiť žiakov základnej 
školy - 8. ročníka /18 žiakov VIII. A a 18 žiakov VIII. B/ so základnými pojmami v oblasti 
韛�nančnej gramotnosti.  Učiteľmi sú žiaci strednej školy - Obchodnej akadémie, ktorí v 
každom stretnutí inou formou sprostredkúvajú pojmy 韛�nančnej gramotnosti žiakom 
základnej školy. Sú žiakmi voliteľného predmetu bankovníctvo pod vedením Ing. Renáty 
Fojcíkovej a to dvoch skupín po 14 žiakov. 
       Prvé stretnutie sa konalo 21. októbra 2016 / článok na www.oavoza.sk /,  v ktorom žiaci 
OA sa venovali problematike vývoja peňazí, ich formám, funkciám, ochranným prvkom... 
Prostredníctvom prezentácií k vývoju peňazí, skutočných bankoviek, mincí  a UV lampy k 
ochranným prvkom, webových stránok k výrobe bankoviek formou hry v skupinách 
sprostredkovali vedomosti žiakom ZŠ. Otestovali si úroveň vedomostí žiakov ZŠ na 
začiatku stretnutia a na konci stretnutia. 
      Druhé stretnutie sa uskutoční 7. decembra 2016, v ktorom formou divadla - využitím 
inovatívnych vyučovacích metód - hrania rolí - žiaci OA sprostredkujú problematiku 
zakladania účtu v banke a vysvetlia pojmy ako majiteľ účtu, disponent, SMS noti韛�kácia, 
denný limit, povolené prečerpanie, debetná karta, kreditná karta, elektronické bankovníctvo, 
PIN a iné. V pripravenom teste si overia úroveň vedomostí z tejto oblasti na začiatku a na 
konci stretnutia. 
    Tretie stretnutie na tému vkladové a úverové produkty bánk sa uskutoční v apríli 2017. 
    Po absolvovaní kurzu získajú žiaci základnej školy certi韛�kát o absolvovaní vzdelávania v 
základných pojmoch 韛�nančnej gramotnosti a žiaci strednej školy certi韛�kát školiteľov. 
Prínos vidíme v záverečnom teste z celého vzdelávania, v ktorom žiaci ZŠ preukazujú svoje 
nadobudnuté vedomosti. 

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.

Stručný opis podujatia: hlavný cieľ, hlavné aktivity, zapojení účastníci –
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prínos podujatia pre zapojených aktérov
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