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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Stretnutie bolo pokračovaním predchádzajúceho pedagogického klubu na tému Leadershipu v škole aj 

živote. Jeho cieľom bola vedená diskusia na danú tému, vychádzajúc z konkrétnych školských situácií.  

 

Stretnutie prebiehalo pod vedením hosťa a odborníka na tému leadershipu, Petra Urbanca z Liptovského 

Jána, ktorý na predchádzajúcom stretnutí členom klubu predstavil základné princípy leadershipu. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Stretnutie prebiehalo pod vedením odborníka na leadership, p. Petra Urbanca. Ten prijal pozvanie 

riaditeľky, aby pokračoval v spolupráci s pedagogickým klubom a po predstavení princípov leadershipu 

z predchádzajúceho stretnutia, pomohol členom klubu s jeho možným aplikovaním do školského 

prostredia.   

 

Stretnutie prebiehalo formou diskusie, ktorú odborne viedol p. Urbanec. Členovia klubu postupne 

predkladali svoje skúsenosti z konkrétnych situácií v triedach, o ktorých následne celá skupina spoločne 

diskutovala. P. Urbanec napomáhal v diskusii pokladaním otázok, ktoré smerovali k napĺňaniu otázok na 

tému leadershipu. Počas stretnutia bolo dostatok času na otvorenie šiestich konkrétnych situácií, ktoré 

pedagógovia spoločne dôkladne rozobrali.  

 

Pred záverom stretnutia členovia klubu vyslovili požiadavku na usporiadanie tematických opakovaných 

stretnutí na tému školského leadershipu, na ktorých by sa téma mohla rozobrať do väčších detailov. 

Riaditeľka prisľúbila, že sa pokúsi s p. Urbancom dohodnúť sieť tematických školení na túto tému, 

prípadne nadviazať spoluprácu s iným odborníkom v tejto tematike.  

 

V závere stretnutia p. riaditeľka poďakovala P. Urbancovi za spoluprácu a účasť a vyslovila nádej, že sa 

takto nestretávame posledný krát.  

13. Závery a odporúčania: 

 

Členovia klubu vyslovili požiadavku na usporiadanie tematických opakovaných stretnutí na tému 

školského leadershipu, na ktorých by sa téma mohla rozobrať do väčších detailov. Riaditeľka prisľúbila, 

že sa pokúsi s p. Urbancom dohodnúť sieť tematických školení na túto tému, prípadne nadviazať 

spoluprácu s iným odborníkom v tejto tematike.  
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