
 

 

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 ţiakov 

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 31.1.2019 
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, teambuilding v skupinách, triedne pravidlá 

 

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

1/ úvodné privítanie,  

2/ návrh programu, zhrnutie cieľov 

3/ hlavná téma: Schémy matematického a bádateľského myslenia. Aké vyuţívame? Výmena 

skúseností. Ako ich tvoriť a v čom sú oporou pre deti s ŠVVP a ŠZP 

4/ spoločné štúdium – Spencer Kagan: Cooperative Learning 

5/ zámer – rozvíjanie metódy v praxi 

5/ diskusia 

6/ vytvorenie cieľov, odporúčaní pre ďalšie stretnutie  

Priniesť skúsenosti a zhodnotiť prínos kooperatívneho vyučovania, stanovenie ďalších 

krokov. 

 

Zhrnutie: 

 

Počas stretnutia sme sa snaţili ďalej rozvíjať metódu kooperatívneho vyučovania a moţnosť podporiť 

schémy matematického a bádateľského myslenia. Práca v skupinách je príleţitosťou podporiť deti 

s ŠVVP a ŠZP k teamovej práci. Jedným z nástrojov je teambuilding v skupinách, ktorý robíme vţdy 

pri obmene ţiakov v skupine (pribliţne 1x mesačne). Príklad teambuildingu pre skupinu 4 ţiakov – 

okno. Ţiak nakreslí obdĺţnik do stredu papiera a posunie papier susedovi vľavo, ktorý nakreslí čiaru 

z rohu papiera po korešpondujúci roh obdĺţnika (okna) a posunie papier susedovi vľavo. Takto to 



pokračuje kým nie sú všetky rohy papiera spojené s rohmi okna. Štyri sekcie okolo okna očíslujú 1, 2, 

3, 4.  Prvý ţiak poloţí otázku „Máme všetci radi čokoládovú zmrzlinu?“ ak odpovedia 2 ţiaci áno, 

zapíše to do okienka – sekcie 2, takto pokladajú postupne všetci otázky. Cieľom je nájsť niečo, čo majú 

radi (alebo radi robia) všetci ţiaci v skupine – „toto máme všetci spoločné“. 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
Ako by mohli vyzerať triedne pravidlá, skúsime porozmýšľať ako by to mohlo vyzerať. Obmeny skupín 

– odporúčanie cca kaţdých 4/5 týţdňov a vţdy začať teamovou hrou (aktivitou). 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Jana Karasová 
15. Dátum 31.1.2019 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Slávka Šebová 
18. Dátum 31.1.2019 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

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  ţiakov  

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 bádateľskej  matematiky v pohybe a 

ekonomickej matematiky 

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

Dátum konania stretnutia: 31.1.2019,  

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. Ţaneta 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.    

 


