
 

 

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 bádateľskej  matematiky v pohybe 

a ekonomickej matematiky 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 21.2.2019 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SZŠW, Vihorlatská 10, Bratislava 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Michal Klučka 
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  

Zdieľanie praxe, kooperatívne vyučovanie, podpora úspešnosti detí, násobila a pohyb 

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

1/ úvodné privítanie,  

2/ návrh programu, zhrnutie cieľov 

3/ hlavná téma: Matematika a rytmus.  Ako učíme v pohybe násobilku- hra ne tele, skákanie- 

prostriedky na podporu úspešnosti detí v pamäťových pohybových činnostiach ako základ 

matematickej schémy myslenia  

4/ spoločné štúdium  

5/ zámer  

5/ diskusia 

6/ vytvorenie cieľov, odporúčaní pre ďalšie stretnutie  

 

Zhrnutie: 

Zopakovali sme si hlavnú charakteristiku kooperatívneho vyučovania: „štruktúrovaná  práca  vo 

dvojiciach  alebo  skupinách  s prvkami  pozitívnej  závislosti,  individuálnej  zodpovednosti,  s 

procesom sociálneho učenia a reflexie“. Žiaci v skupine sa učia navzájom sa rešpektovať,  vážiť  si  

jeden  druhého,  napr.  prostredníctvom  spoločných rozhodnutí. V tejto súvislosti sa musia naučiť 

komunikovať, riešiť, predchádzať konfliktom, vybudovať si dôveru. V druhej časti stretnutia sme 

implementovali násobilku v pohybe do metód kooperatívneho vyučovania – konkrétne sme si prakticky 

vyskúšali metódu zasielania úloh, ktorú sme teoreticky rozoberali na stretnutí 14.2. 



 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: Príprava na využitie metódy v praxi pri učení násobilky 

v pohybe. 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Jana Karasová 
15. Dátum 21.2.2019 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Slávka Šebová 
18. Dátum 21.2.2019 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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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 org anizácia  

Kód ITMS projektu:  312011R551  

Názov pedagogického klubu:  Klub učiteľov bádateľskej  matematiky v pohybe a 

ekonomickej matematiky 

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

Dátum konania stretnutia: 21.2.2019,  

Trvanie stretnutia: od 15.00 hod do 18. 00 hod. 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Michal Klučka  SZŠW 

2. Peter Polák  SZŠW 

3. Denisa Mátrayová  SZŠW 

4. Rastislav Čanik  SZŠW 

5. Jana Karasová  SZŠW 

6. Zuzana Fugger  SZŠW 

7. Žaneta Hanečáková  SZŠW 



8. Alexandra Paršová  SZŠW 

9. Tatiana Maťová  SZŠW 

10. Erich Šašinka  SZŠW 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 


