
 

 

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 17.10.2019 
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 a jeho súvislosť s rozvojom čitateľskej gramotnosti- tri kompetencie čitateľskej gramotnosti 

podľa PISA a ako je ich rozvoj implementovaný - Príbehová látka vo vyučovaní WŠ, zmysel 

a praktické skúsenosti s príbehovou látkou, jej dramatickým pretvorením v jednotlivých ročníkoch, 

zdieľanie učiteľského semináru zo Semíl 

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1/ úvodné privítanie, naladenie, 

2/ predstavenie programu, zhrnutie práce z minulého stretnutia 

3/ Divadlo ako prostriedok na rozvoj čitateľskej gramotnosti – PISA – kompetencie čit gram 

4/ Čitateľské kompetencie a ich implementácia 

5/ praktické cvičenie –dramatické pretvorenie príbehovej látky v jednotlivých ročníkoch. 

Skúsenosti zo semináru. 

 

 

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

 

Zhrnutie: 

Klub sme začali tým, že sme si poskladali, aké čitateľské kompetencie vieme vidieť a aké 

PISA rozlišuje. Tu sú:  

1. Získavanie informácií 

Úroveň 1 – Zaradiť jednu alebo viac nezávislých častí explicitne vyjadrenej informácie, väčšinou s 

jedným kritériom a malou alebo žiadnou protikladnosťou informácií v texte. 

Úroveň 2 – Zaradiť jednu alebo viac častí informácie, a to aj s použitím viacerých kritérií. 

Úroveň 3 – Zaradiť časti informácie a v niektorých prípadoch aj zistiť vzťah medzi nimi. Sústrediť sa 

na nápadne protichodné informácie. 

Úroveň 4 – Umiestniť a zoradiť alebo skombinovať viaceré informácie. Posúdiť, ktorá z nich je 

významná pre úlohu. 

Úroveň 5 – Umiestniť a zoradiť alebo skombinovať viaceré časti ťažko dostupných informácií, 



niektoré z nich môžu byť aj mimo textu. Posúdiť, ktorá informácia v texte je významná pre úlohu. 

Sústrediť sa na vysoko hodnoverné a/alebo výrazne obsiahle informácie. 

2. Interpretácia textov 

Úroveň 1 – Pochopiť hlavnú tému, autorov zámer v texte o známom námete, keď požadovaná 

informácia v texte nie je nápadná. 

Úroveň 2 – Odhaliť hlavnú myšlienku textu, porozumieť vzťahom a vytvoriť alebo aplikovať 

jednoduché kategórie. Vysvetliť význam určitej časti textu v prípade, keď informácia nie je nápadná a 

vyžadujú sa jednoduchšie závery. 

Úroveň 3 – Integrovať niekoľko častí pre odhalenie hlavnej myšlienky. Porozumieť vzťahom, 

vysvetliť význam slova, frázy. Porovnať a dať do protikladu alebo triediť a brať pri tom do úvahy 

viaceré kritériá. Sústrediť sa na protichodné informácie. 

Úroveň 4 – Posúdiť text, pochopiť a uplatniť kategórie v neznámom kontexte. Vysvetliť význam časti 

textu s ohľadom na celkový text, viacznačnosť a myšlienky, ktoré sú v protiklade k očakávaniam 

alebo sformulované negatívne. 

Úroveň 5 – Vysvetliť význam jemných rozdielov v jazyku alebo preukázať úplné a detailné 

porozumenie textu. 

 

3. Uvažovanie a hodnotenie 

Úroveň 1 – Urobiť jednoduché spojenia medzi informáciami v texte a bežnými, každodennými 

vedomosťami. 

Úroveň 2 – Urobiť porovnanie alebo spojenie medzi textom a širšími vedomosťami alebo vysvetliť 

časť textu s využitím osobnej skúsenosti alebo postojov. 

Úroveň 3 – Urobiť spojenie alebo porovnania, podať vysvetlenie alebo vyhodnotiť jednu črtu textu. 

Preukázať detailné porozumenie textu vo vzťahu k známym, každodenným vedomostiam. Sústrediť sa 

na menej obvyklé vedomosti. 

Úroveň 4 – Využiť formálne alebo všeobecné vedomosti na vyslovenie hypotézy a kritické 

zhodnotenie textu. Preukázať presné porozumenie dlhých a zložitých textov. 

Úroveň 5 – Kriticky zhodnotiť alebo vysloviť hypotézu. Sústrediť sa na pojmy, ktoré sú v protiklade k 

očakávaniam. Dokonale porozumieť dlhému a/alebo zložitému textu. 

 

Vo svetle týchto kompetencii sme sa pozerali na príbehovú látky v jednotlivých ročníkoch a ako sa ich 

darí prehlbovať dramatickým uchopovaním cez rôzne divadelné formáty. Ako ich môžeme ešte 

vedomejšie uchopiť a využiť vo vyučovaní. 

Na záver kolegyňa Veronika predniesla skvelú skúsenosť z učiteľského semináru v Semiloch, kde 
popísala ako sa im darí s divadelným projektami a aký významný efekt majú na vyššiu motiváciu 
a angažovanosť žiakov. 
 

12. Závery a odporúčania: 
- Účastníci klubu si pripomenuli jednotlivé čitateľské kompetencie, ktoré identifikovala PISA. 

Zároveň sme sa pozreli na to, ako ich možno vnútorne pretaviť s istou vrelosťou a ľudskosťou do 

programu vyučovania cez rôzne formáty dramatického stvárnenia príbehovej látky. 

 

  

13. Vypracoval (meno, priezvisko) M. Tagar 
14. Dátum 18. 10. 2019 
15. Podpis  
16. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Slávka Šebová 
17. Dátum 18.10.2019 
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  

Špec i 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: 17. 10. 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.    

 

 

 


