
 

 

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 26. 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  

 

Primárne reflexy a poruchy učenia. Zdieľanie cvičení na podporu zrenia pohybových vzorcov detí. 

Ukážka ako testovať a ako stimulovať rozvoj správnych pohybových vzorcov u detí. 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/téma -primárne reflexy- čo to je a ako to vplýva na prácu učiteľa 

4/praktický seminár – cvičenia na stimuláciu inhibície primrnych reflexov 

5/štúdium – začiatok štúdia liečebnej pedagogiky 

 

 

Zhrnutie 

Počas tohto stretnutia sme sa venovali primárnym reflexom. Hom´vorili sme o tom, že to sú 

nepodmienené reflexy – pomáhajú pri pôrode a v prvých fázach života, sú dôležité pre prežitie. 

Vychádzajú z mozgového kmeňa. 

Vyvolávajú opakované pohyby a tým posilovať nervové spojenia a pohybové vzorce. Zrením vyšších 

úrovní mozgu primárne reflexy vyhasínajú prevažne v období medzi 6-12 mesiacom života. Ak však 

dôjde v neskoršom veku k vážnejšemu poškodeniu mozgu, môžu sa dočasne objaviť. 

Ešte pred prvým rokom by sa mali primárne reflexy premeniť na posturálne. Tie sa rozvíjajú až do 3,5 

roka a mali by sa zachovať do konca života. Sú riadené zo stredného mozgu a mozočku. 



Hovorili sme o tom, že spôsobuje ak nie su tieto reflexy inhibované do určitého času. Ako negátivne 

to ovplyvňuje učenie až tak, že môžu vznikať poruchy učenia, pozornosti a správania. 

Vyskúšali sme si praktické cvičenia ako s reflexami pracovať. Učitelia boli inšpirovaní do ďalšej práce. 

Povedali, že si vedia predstaviť tvoriť hry pre menšie deti, ktoré podporujú tvorbu správnych 

pohybových vzorcov. 

Ďalšie stretnutie 10.10.2019 téma:  Najťažšie postihnuté deti v škole – Naša trieda 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
Spoločne sme sa pozreli na to, aké sú pohybové reflexy a ako ich ovlpyvniť 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Miroslava Tagar 
15. Dátum 27.9.2019 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Slávka Šebová 
18. Dátum 27.9. 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 waldor 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: 10. 10. 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.    

 

 

 


