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VYHODNOTENIE projektu 
Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2018 


Názov projektu: Finančná gramotnosť o krok ďalej

Predkladateľ projektu – žiadateľ (zriaďovateľ) Trenčiansky samosprávny kraj
Adresa žiadateľa: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Telefón: 032/6555111
E-mail: predseda@tsk.sk

Realizátor projektu Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov
Adresa školy: Ul.1.mája 905, 020 15 Púchov
Riaditeľ školy: PaedDr. Miroslav Kubičár
Telefón: 042/4631461
E-mail: riaditel@gymnazium-pu.sk
Koordinátor projektu: PaedDr. Anna Chládecká
Pracovné zaradenie, funkcia: učiteľka SJL- OBN
Telefón:0904213163
E-mail: sekretariat@gymnazium-pu.sk

Cieľ projektu:
Motivovať učiteľov našej školy, k ďalšiemu štúdiu a aktívnej práci so žiakmi v oblasti finančnej gramotnosti,
Vyškoliť učiteľov našej školy v oblasti finančnej gramotnosti, s dôrazom na témy z oblasti boja proti korupcii a aktivity zamerané na vzdelávanie z oblasti hlavných princípov ochrany spotrebiteľov tak, aby boli odborne zdatní pre napĺňanie cieľov finančnej gramotnosti vo vyučovaní, v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti, verzia 1.2,
	Vypracovať pracovné listy pre vyučovanie žiakov v 3.ročníku gymnázia,
Podporiť schopnosť učiteľov viesť žiakov k podnikavosti prostredníctvom práce žiackej firmy. 
Plnenie úloh:
Dňa 29.10.2018 sme sa zúčastnili exkurzie, 22 učiteľov školy, s cieľom oboznámiť sa s poslaním a činnosťou Národnej banky Slovenska a s procesmi boja proti korupcii na Úrade vlády SR:
	Národná banka Slovenska, prednáška a diskusia s Petrom Szuttorom o úlohách NBS vo vzťahu k SR a EÚ, orgány NBS, bankovky a ich ochrana,
Úrad vlády SR, odbor boja proti korupcii, prednáška a diskusia s Petrom Kovaříkom, úlohy odboru, definícia korupcie, opatrenia štátu na zamedzenie korupcie.
	Organizácia Learning4U€ s.r.o., Slnečná 1145, Veľké Leváre zorganizovala v našej škole vzdelávanie:
	13.11.2018 prednáška na tému Zodpovedné finančné správanie, Ochrana spotrebiteľa
20.11.2018 prezentácia motivačnej hry Finančná odysea, skupinová hra učiteľov
	Vydali sme pracovné listy s témami ochrana spotrebiteľa a pracovné listy k finančnej gramotnosti.
V rámci výchovy k podnikaniu sme so skupinou študentov zorganizovali celoškolské a verejné podujatie s výrobou drobných upomienkových predmetov a prípravou jednoduchého občerstvenie, na ktoré žiaci pripravili podrobné kalkulácie ceny výrobkov a účastníkov o cenách  a kalkuláciách informovali. 
	Školskú knižnicu sme doplnili o odbornú literatúru so zameraním na ekonomiku a finančnú gramotnosť.
	Propagácia projektu: o výsledkoch projektu sme informovali prostredníctvom školskej stránky www.gymnazium-pu.sk a školskej facebookovej stránky.


Príloha: Vyhodnotenie rozpočtu, kópie účtovných dokladov



Dátum: 30.11.2018, PaedDr. Miroslav Kubičár, Gymnázium Púchov	
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