
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí a žiakov 

3. Prijímateľ Súkromná základná škola waldorfská 

4. Názov projektu  

Inkluzívna škola ako učiaca sa organizácia 

 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011R551 

6. Názov pedagogického klubu  Inkluklub 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 3.11.2020 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SZŠW, Vihorlatská 10, Bratislava 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Zuzana Kundláková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
http://waldorfskaskola.sk/clanok/2018/inkluklub 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  

Tvoríme inklukultúru našej školy. Obzretie za uplynulým rokom, aktivitami, plánom a jeho realizáciou. 

Aké sme mali očakávania, čo sme vedeli naplniť. Ako ďalej. 

 

 

 

 

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

 

1/ úvodné privítanie, pozbieranie tém na tento klub, privítanie prítomných 

2/ zvedomenie si témy stretnutia 

3/ hlavná téma: inklukultúra na našej škole - obzretie sa za uplynulým rokom 

4/ diskusia 

5/ štúdium: pravidelné štúdium liečebnej pedagogiky 

 

Zhrnutie: 

 

Stretnutie sa nieslo v príjemnej nálade spomínania na všetko, čo sme spolu na stretnutiach prežili.  

Rozprávali sme o tom, aké pozitíva pri práci s deťmi naše stretávanie všetkým prinieslo. Asistentky 

vyzdvihli hlavne možnosť zdieľať problémy, s ktorými sa potýkajú a možnosť skonzultovať ich s 

kolegmi, ktorí mohli svojimi skúsenosťami s deťmi pomôcť. Ako pomôcť žiakom, ktorých sprevádza 



prílišné zasnívanie, rozptýlenosť, nedostatočná 

duševná prítomnosť, ale aj motorická nezrušnosť, neobratnosť, ťažkosti v orientácii 

a grafomotorike... 

Rovnako kolegyne z klubu brali ako najväčšie obohatenie ich práce so žiakmi spoločný pohľad na 

situáciu, ktorá nie je jednoduchá, poskytovala každému možnosť zahĺbiť sa do témy a vnímať postoj a 

spôsob riešenia inými. Zdieľanie bolo pre všetkých zúčastnených kľúčovou časťou stretnutí spolu s 

návrhmi praktických riešení, postupov a prístupov k žiakom. 

Ďalej sa spomínalo empaticko-komunikačné cvičenie, ktoré bolo častou súčasťou našich stretnutí a 

dokázalo nám pomôcť pre lepší vhľad do vnútorného prežívania dieťaťa, uviesť vlastnú podobu jeho 

stavu telesného aj duševného a tak následne pracovať s nástrojmi na prevzatie zodpovednosti a 

nachádzanie zdrojov zmeny.  

Spokojnosť bola citeľná aj ohľadom pravidelného štúdia liečebnej pedagogiky.  

 

V rámci spätného pohľadu na stretnutia v zásade nepadlo nič výrazne negatívne. Všetkým 

zúčastneným spôsob, akým stretnutia prebiehali, vyhovuje. V prípade ďalšieho stretávania sa určite 

nebude skupinka nič zásadné meniť. Možno začneme ešte viac priestoru venovať praktickým 

možnostiam práce so žiakmi ako na vyučovaní, tak v klube, aby sa v čo najväčšej miere u nich 

rozvíjalo prosociálne správanie, kooperácia a zamedzilo sa negatívnym prejavom. 

 

 

Najbližšie stretnutie je naplánované na 17.11.2020 a jeho témou bude znova tvorba inklukultúry na 

škole a naše očakávania od ďalších stretnutí.  

 

13. Závery a odporúčania: 

Zhrnuli sme si najprínosnejšie momenty počas obdobia nášho stretávania a porozprávali sme sa, ako by 

naše prípadné stretnutia mohli ďalej pokračovať.  

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Zuzana Kundláková 

15. Dátum 3.11.2020 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Slávka Šebová 

18. Dátum 5.11.2020 

19. Podpis  

 

 

 

 

 

 

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                                                                                             

 

Prioritná os: Vzdelávanie 

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 

a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov 

Prijímateľ: Súkromná základná škola waldorfská, Bratislava, Vihorlatská 10, ďalej 

len SZŠW 

Názov projektu: Inkluzívna škola ako  učiaca sa organizácia 

Kód ITMS projektu: 312011R551 

Názov pedagogického klubu: INKLUKLUB 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SZŠW, Vihorlatská 10, Bratislava 

Dátum konania stretnutia: 3.11.2020        Trvanie stretnutia: od 7.30 hod do 10. 30 hod. 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Zuzana Kundláková  SZŠW 

2. Katarína Horecká  SZŠW 

3. Linda Chudá  SZŠW 

4. Jana Tobolová  SZŠW 

5. Jana Karasová  SZŠW 

6. Ľubica Marcinčinová  SZŠW 

7. Veronika Turčanová  SZŠW 

8. Soňa Hajtmanová  SZŠW 

 

 



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

 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.    

2.    

3.    

 

 

 


