
 

 

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 10. 10. 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  

 

Deti s najväčšími ťažkosťami – predstavenie žiakov z Našej triedy. Krátky kauzistický seminár 

o žiakoch zo špeciálnej triedy – predstavenie,  zdieľanie aktivít a diskusia – vzájomná inšpirácia. 

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

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

2/zvedomenie si tém na tento školský klub 

3/Žiaci s najťažším handicapom v Našej triede –pospis, zdieľanie skúseností 

4/empaticko-komunikačné stretnutie –na tému prijatie týchto žiakov ostatnými 

5/štúdium – pravidelné štúdium liečebnej pedagogiky 

 

 

Zhrnutie 

Počas dnešného stretnutia sme si zvedomili aké deti sa nachádzajú v špeciálnej triede, aké 

majú ťažkosti. Čo je možné s nimi robiť, kam sa posúvajú. Hovorili sme o terapeutických 

aktivitách, ktoré v kombinácii so vzdelávacími tvoria rámec hodiny. 

Triedna učiteľka popísala približný priebeh epoch a aj to ako robia diferenciáciu na skupiny 

v rámci jednej hodiny. 

Hovorili sme na tému inklúzia – aké sú jej princípy, v čom sú základné ťažkosti, výzvy a ako 

sme s nimi doteraz pracovali. 

 Počas komunikačno-empatického semináru sme si predstavili tému, prečo niektorí žiaci 

z bežných tried majú tendenciu vysmievať sa žiakom z NT. Popísali sme si niekoľko takých 

situácii.  Členovia Inkluklubu cez seba empatický zážitok našli nové pohľady na situáciu 

bežného žiaka, ktorý je vystavený stretnutia s inakosťou, ktorej nerozumie. Spomenuli strach, 

prekvapenie, neistotu, frustráciu  a dokonca pocity odmietnutia. 

Následne sme hľadali, čo by človek, potreboval na to, aby mohol takéto stretnutia absolvovať 



s pocitom bezpečia. 

Učitelia si zobrali tieto poznatky ako inšpiráciu do ďalšej práce s deťmi. 

 

Ďalšie stretnutie 24.10.2019 téma:  Pravidelné aktivity pre žiakov so ŠVVP- ako vyzerá naša 

práca s nimi. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
Stretnutie, v ktorom sme sa veľa venovali žiakom zo špeciálnej triedy a následne v empatickom 

tréningu sme hľadali porozumenie a cestu ako na odmietanie takýchto detí žiakmi z bežných tried. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Miroslava Tagar 
15. Dátum 10. 10. 2019 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Slávka Šebová 
18. Dátum 11. 10. 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: 10. 10. 2019 

Trvanie stretnutia: od 7. 30 hod do10. 30 hod. 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Miroslava Tagar  SZŠW 

2. Maťová Tatiana   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.    

 

 

 


