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11. Manažérske zhrnutie:
Finančné plánovanie – je činnosť vedúca k príprave finančného plánu. Je to dôležitá téma,
s ktorou sa žiaci stretávajú vo všetkých odborných predmetoch na rôznych úrovniach.
V odborných predmetoch sa táto téma aplikuje vo vypracovaní rozpočtov, pri cenotvorbe
rôznych akcií, pri zhotovení stavby, pre dodávky materiálu. Pri vytváraní rozpočtov sa
sledujú aktuálne ceny na trhu a dopyt. Oboznamujú sa s finančným plánovaním nielen
teoreticky, ale aj prakticky.

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:






Finančné plánovanie
Aplikácia do odborných predmetov
Metódy vhodné na realizáciu vo výuke – samostatná práca –rozpočty
Projekty – organizačné zabezpečenie
Faktory, ktoré vplývajú na cenu diela

13. Závery a odporúčania:
Aktualizovať nové poznatky a možnosti financovania a cenotvorby, porovnávanie a prepájanie teórie
s praxou. V malých firmách je to iný spôsob plánovania financií, kde musíme brať do úvahy cenu
materiálu, cenu práce, rôzne náklady – energie, prenájom, odvody.... Zvýšiť záujem žiakov
o prípravu svojho finančného plánu, aby sa naučili hospodáriť a rozumne realizovať svoj zámer, ako
využiť financie. Zdôrazniť, aby si uvedomili podstatu finančného plánovania a aj ako predísť
nepríjemnostiam vyplývajúcich z neznalosti vytvorenia si finančného plánu.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Vypracoval (meno, priezvisko)
Dátum
Podpis
Schválil (meno, priezvisko)
Dátum
Podpis

Ing. Helena Ustaníková
09.02.2021
Ing. Helena Ustaníková
09.02.2021

Príloha:
Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:
Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou
správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.
1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku
4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa
skrátený názov projektu
5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu
učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu
učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko
koordinátora klubu
10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku,
kde je správa zverejnená
11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné
témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia
klubu
13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli
predmetom stretnutia
14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti
vypracovala
15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor
klubu/vedúci klubu učiteľov)
18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.
Príloha správy o činnosti pedagogického klubu
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Názov proj ektu:
Kód ITMS proj ektu:

Pedagogický kl ub bez písomného výstupu Klub
učiteľov odborných predmetov

Názov pedagogického klubu:

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
Online Microsoft Teams

Dátum konania stretnutia: 09.02.2021
Trvanie stretnutia: od 13:00 hod

do 14:30 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Ing. Helena Ustaníková

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

2.

Mgr. Lýdia Birčáková

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

3.

Ing. Ružena Adamcová

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

4.

MVDr. Eva Mrvová

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

5.

Ing. Marián Vagovič

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

6.

Ing. Tatiana Katona Michalová

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu a podpis/y:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

