
 

 

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 6. 6. 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  

 

Techniky a metódy, ktoré nám pomôžu v rámci školy mať stále na pamäti   víziu školy a princípy 

inklukultúru. 

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

 

 

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

2/ Aké aktivity sme tohto roku vyvíjali, ktoré by boli zmysluplné dodržať na budúci šk rok 

3/ Nové témy a podnety na prácu 

4/Dohoda na náplň budúceho stretnutia 

 

 

Zhrnutie priebehu: 

 

1/ Aktivity, ktoré podporia Inkluzivitu v našej škole na budúci rok, ktoré sme tohto roku začali 

a chceli by sme udržať: 

- cvičenia na popodpru detí so ŠVVP-s vankúšikmi, s básničkami, masáže, eurytmia 

-empaticko-komunikačné tréningy pre učiteľov- popisy prípadov a ako ich dekódovať, ako sa 

k nim postaviť; intervízia jednotlivých žiakov 

-štúdium- prehĺbenie štúdia, ktoré sa koná na konferencii; štúdium LPK; referát zo seminárov; 

referáty a opakovanie z jednotlivých liečebno-pedagogických diagnóz a konštitúcii = pestovanie 



diagnostických kompetencii kolégia 

  Štúdium jednotlivých porúch učenia – rozdelenie na pravidelný čas, kedy sa tejt ktorej poruche 

venujeme – vychádzajúc aj z praktických skúseností s jednotl žiakmi , s ktorými pracujeme 

Štúdium temperamentov, 12 zmyslov 

-tipy na prácu s kolektívom (napr. v klube)- aktivity, ktoré pôsobia aj terapeuticky ; šikana 

-zdieľanie skúseností z praxe 

2. Nové témy, ktoré sme tohto roku ešte neskúsili a chceli by sme sa im venovať: 

-Deti, ktoré nie sú v kolektíve npadné 

-únava učiteľa a čo s tým 

-konštitučné typy 

-formové kreslenie 

-hodnotenie, ocenenie, komunikácia 

-chirofonetika 

-komunikácia s rodičmi 

Kolegyne sa zhodli, že Inkluklub im veľa dáva, je pre nich inšpiráciou a rozhodne chcú v ňom 

pokračovať aj naďalej. 

4/ Ďalšia téma:  Spoznávajme   špecifiká  každého  žiaka  a zohľadňujme jeho  špecifiká  pri  

voľbe  prístupu,  metód  a foriem  spolupráce  s  ním  pri  jeho  učení  sa Termín  20.6.2019 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
- Zozbierali sme témy, ktoré tohto roku napomáhali inkluzivite v našej škole a chceme ich udržať aj 

do budúcnosti a potom aj nové témy, s ktorými sme sa ešte nestretli, ale nás zaujmajú 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Miroslava Tagar 
15. Dátum 7. 6. 2019 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Slávka Šebová 
18. Dátum 7. 6. 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: 6. 6. 2019 

Trvanie stretnutia: od 8. 00 hod do10. 45 hod. 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Miroslava Tagar  SZŠW 

2. Katarína Horecká  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.    

 

 

 


