
 

 

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  Klub učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 26.9.2019 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SZŠW, Vihorlatská 10, Bratislava 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Veronika Mihóková 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
http://waldorfskaskola.sk/tema/35/inkluzivna-
skola-ako-uciaca-sa-organizacia 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

Divadlo ako budovanie mostov- Ako urobiť zážitkovo porovnanie alebo spojenie medzi textom a 

širšími vedomosťami  v kontexte rôznych vzdelávacích predmetov. Tvorenie úloh na 3 rôzne 

čitateľské kompetencie na rôznych predmetoch. 

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1/ úvodné privítanie, naladenie, 

2/ predstavenie programu, zhrnutie práce z minulého stretnutia 

3/ Divadlo ako mosty k pochopeniu súvislostí 

4/ Čitateľské kompetencie a ich uplatnenie v rôznych predmetoch 

5/ praktické cvičenie – odborný text z geografie a histórie – tvorba príbehov a miniscénok 

s využitím zmysluplných informácii z textu 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zhrnutie: 

Témou tohto stretnutia bolo  premostenie akademických vedomostí cez divadelné zážitkové 

workshopy. Spoločne sme hľadali cesty ako oživením informačného štýlu skrz prenesenie do 

každodennosti môžeme cez empatické prežívanie rozšíriť vedomostnú bázu žiakov. 

Spočiatku abstraktný koncept sa stal plným prežitkom, keď sme si prečítali článok z učebnice 

dejepisu a lektorka priniesla otázky, smerujúce na praktickú aplikáciu porozumenia daných 

informačných klustrov. 

Následne sme si spoločne poskladali, čo sú čitateľské kompetencie. Tie zahŕňajú: 
- techniku čítania,  

- schopnosť a proces pochopenia textu,  

- schopnosť identifikovať informácie v texte, hodnotiť prečítané, zapamätať si myšlienky 

textu, reprodukovať text, dedukovať na základe textu, utvoriť si úsudok,  

- schopnosť logicky spájať súvislosti, vyvodiť hlavné myšlienky, poučenia, závery,  



- schopnosť konštruovať myšlienky nad rámec textu a spájať ich v kontexte s predošlými 

poznatkami a vedomosťami.  
Čítanie teda zahŕňa nielen zvládnutie techniky čítania, ale aj intelektuálne spracovanie 

informácií a ich praktické uplatnenie, využitie v každodennom živote.   

Poslednou praktickou aplikáciou bola skupinová práca, kde učitelia informačný text 

z geografie a histórie pretvárali do divadelnej situácie, v ktorej sú využité poznatky prakticky. 

 

 

12. Závery a odporúčania: 
- Účastníci klubu si prakticky vyskúšali aplikáciu dramatizácie textu – pretvorenie akademického 

štýlu na umelecký a následne spracovanie do divadelnej podoby. 

 

  

13. Vypracoval (meno, priezvisko)  
14. Dátum 27. 9. 2019 
15. Podpis  
16. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Slávka Šebová 
17. Dátum 27.9.2019 
18. 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:  Klub učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 

PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia: SZŠW, Vihorlatská 10, Bratislava 

Dátum konania stretnutia: 26. 9. 2019 

Trvanie stretnutia: od 15. 00 hod do 18.00 hod. 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Veronika Mihóková  SZŠW 

2. Zuzana Bugárová  SZŠW 

3. Dáša Czéreová  SZŠW 

4. Zuzana Bajusová  SZŠW 

5. Ivana Bartovičová  SZŠW 

6. Slávka Šebová  SZŠW 

7. Xenia Činčurová   SZŠW 

8. Martin Malgot  SZŠW 

9. Soňa Sládková  SZŠW 

10. Miroslava Tagar  - ---- SZŠW 

 



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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.    

2.    

3.    

 

 

 


