
 

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 19. 9. 2019 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SZŠW, Vihorlatská 10, Bratislava 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Miroslava Tagar 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

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

 

11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Prvé, úvodné stretnutie – Naše plány na tento šk. rok. Čo by sme radi dopriali deťom so ŠVVP ako 

nové výzvy, programy, stimulácie. Čo by sme sa chceli naučiť ako učitelia. Štúdium. Empaticko-

komunikačné cvičenie. 

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

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

2/zvedomenie si tém na tento školský klub 

3/zdielanie toho ako na nás vplývali pravidelné stretnutia v minulom roku. Aké máme plány 

s témami, ktoré sme si naplánovali. Vývinové programy pre učiteľov. 

4/empaticko-komunikačné stretnutie – zopakovanie si princípov 

5/štúdium – aké možnosti by sme ešte videli pre formy štúdia 

 

 

Zhrnutie 

1) Členovia Inkluklubu sa stretli v novom zložení. Niektorí členovia sa už nemôžu pridať 

kvôli iným pracovným povinnostiam, ale privítali sme aj nových členov, ktorí sa 

v minulosti nezúčastňovali. Popularita Inkluklubu vzrástla. 

 

2) Preto sme sa znovu vrátili k témam, ktoré sme si naplánovali na tento šk rok. Objasnili 

sme si ako sme k témam prišli, čo si za tým predstavovať. 

 

3) Učitelia, ktorí sa zúčastňovali Inkluklubu v minulom roku spomínali, aký praktický obsah 

mal, ako mohli následne uplatniť to, čo sa naučili v praxi s deťmi. 

       Niektorí kolegovia si dokonca naformulovali niektoré výzvy z Inkluklubu do svojich  

vývinových plánov pre učiteľa na tento školský rok. Zdieľali niečo z ich obsahu. 

 

4) Empaticko-komunikačný tréning – pre nových členov sme zopakovali princípy a spôsob 

ako sme s touto metódou v minulom roku pracovali. A aj sme si prakticky vyskúšali na 



jednom príklade, ktorý uviedla kolegyňa- ako zvládnuť reakciu na žiaka v triede – príklad 

zo 7. ročníka. 

5) štúdium – hovorili sme o možnostiach, ktoré sme zvažovali ako aj o formách akými 

môžeme študovať. Kolegovia zdielali svoje skúsenosti. 

 

Ďalšie stretnutie 26.9.2019 téma:  Primárne reflexy a poruchy učenia. Zdieľanie cvičení na 

podporu zrenia pohybových vzorcov detí. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
Toto úvodné stretnutie malo za cieľ oboznámiť všetkých členov s cieľmi, formami a metódami práce 

v klube. Zároveň sme si vyskúšali metódu empaticko-komunikačnej odpovede v praxi. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Miroslava Tagar 
15. Dátum 20. 9. 2019 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Slávka Šebová 
18. Dátum 20. 9. 2019 
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                                                                                             

 

Prior i tná os:  Vzdelávanie  

Špeci fický c ieľ :  1.1.1  Zvýšiť inkluz ívnosť a  rovnaký pr ístup ku 

kvali tnému vzdelávaniu a  zlepšiť výsledky a 

kompetencie  det í  a  žiakov  

Prij ímateľ:  Súkromná základná ško la waldo r fská,  Brat i slava ,  

Vihor latská  10,  ďalej  len SZŠW  

Názov projektu:  Inkluzívna škola  ako  uč iaca  sa organizácia  

Kód ITMS projektu:  312011R551  

Názov pedagogického klubu:  INKLUKLUB 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SZŠW, Vihorlatská 10, Bratislava 

Dátum konania stretnutia: 19. 9. 2019 

Trvanie stretnutia: od 7. 30 hod do10. 30 hod. 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Miroslava Tagar  SZŠW 

2. Maťová Tatiana   SZŠW 

3. Linda Chudá  SZŠW 

4. Jana Tobolová  SZŠW 

5. Jana Karasová  SZŠW 

6. Ľubica Marcinčinová  SZŠW 

7. Renata Kubečková  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.    

 

 

 


