
 

 

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 4.4.2019 
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  

  Kreatívne čítanie- Cvičenia na zlepšenie postrehovej obsahovej analýzy textu, rozdiel medzi 

priestorovou a obsahovou postrehovou aktivitou, hry v priestore aj s obsahom 

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1/ úvodné privítanie, naladenie, 

2/ predstavenie programu, zhrnutie práce z minulého stretnutia 

3/ štúdium  

4/ hlavná téma:   Kreatívne čítanie 

-cvičenia na postrehovanie 

-cvičenia na analýzu textu 

- cvičenia zamerané na aktívne vzťahovanie častí textu k sebe 

-hry v priestore – Feuersteinove cvičenia. 

5/ Ako s deťmi so ŠVVP? 

 

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

 

Zhrnutie: 

Kreatívne čítanie-  

- Analýza textu ako podpora čítania s porozumením.  Hľadanie významných dát v texte – 

spoločná aktivita – cvičenie – ako pomôcť žiakom vytvoriť pojmovú mapu textu. 

-Postrehovanie – ako metóda, na ktorej stojí efektivita čítania.  

Ranné fázy tréningu postrehovania: cvičenie 1 – Okienko a rôzne techniky práce s ním –

učitelia si zažili a ozrejmili ako s touto technikou pracovať. 

Cvičenie 2- nešpecifický tréning zrakovej pamäti v súvislosti s postrehovaním – stupňujúce sa 

úlohy na zvyšovanie diferenčných prvkov. Učitelia sa rozhodli niektoré cvičenia aplikovať 

v nižších ročníkoch na podporu efektivity čítania. 

-Vzťahovanie – hľadanie súvislostí v texte – technika grafického znázornenia textu 



s podporou gramatickej analýzy textu. 

-Cvičenia na priestorovú orientáciu 1- orientácia pravo-ľavá – hry na hľadanie cesty 

Cvičenie 2- orientácia pomocou vonkajšieho oporného bodu – nap. ciferník 

Cvičenie 3-meróda inštrumentálneho obohacovania podľa Feusteina – oboznámenie so 

základnými princípmi orientácie v priestore a na ploche. 

Ako pomôcť žiakom so ŠVVP – všetky cvičenia, ktoré umožňujú spojenie vnímaného vo 

viacerých podporných systémoch pomáhajú zapamätaniu procesu. 

-Hľadanie metódy ako aktívne zapojiť deti so ŠVVP do skupinových aktivít v práci s textom – 

úlohy, ktoré zvládnu a zažijú v nich úspech, príp ocenenie skupiny. 

 

12. Závery a odporúčania: 
- zážitkové aktivity- kolégium zdieľalo techniky, cvičenia a úlohy na podporu čitateľkej techniky 

a porozumenia. Najviac boli ocenené informácie o technikách Inštrumentálneho obohacovania podľa 

Feuersteina. 

 

  

13. Vypracoval (meno, priezvisko) Katarína Horecká 
14. Dátum 5. 4. 2019 
15. Podpis  
16. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Slávka Šebová 
17. Dátum 5.4.2019 
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 f ská,  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: 7. 3. 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. Slavomír Lichvár  SZŠW 

8. Martin Malgot  SZŠW 

9. Soňa Sládková  SZŠW 

10. Katarína Horecká  SZŠW 

 



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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.    

2.    

3.    

 

 

 


