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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Tematicky stretnutie nadväzovalo na predchádzajúci pedagogický klub, v ktorom sa otvorila téma 

systemického poriadku v živote aj škole. Účastníci klubu sa venovali téme ďalej formou výmeny 

skúsenosti a otvorenej diskusii o nich aj konkrétnych situácií zo školského aj rodinného prostredia.  

 

Záver stretnutia patril spoločnému rozhodnutiu, skúmať vzťahy systemiky ďalej a v budúcnosti sa k nim 

podľa potreby vrátiť.  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Tematicky stretnutie nadväzovalo na predchádzajúci pedagogický klub, v ktorom sa otvorila téma 

systemického poriadku v živote aj škole. Účastníci klubu sa venovali téme ďalej formou výmeny 

skúsenosti a otvorenej diskusii o nich aj konkrétnych situácií zo školského aj rodinného prostredia.  

 

Členovia klubu postupne predkladali svoje zistenia od minulého stretnutia. Všetci priebežne analyzovali 

svoje rodinné aj pracovné situácie, v ktorých by mohol byť systemický poriadok „preskladaný“ inak. Po 

každej predloženej situácii nasledovala otvorená diskusia s hľadaním možností jej riešenia, príp. len 

pomenovania nejasností. 

 

V druhej časti stretnutia následne účastníci komunikovali spoločne o prostredí našej školy 

a o systemických poriadkoch/neporiadkoch v rámci jednotlivých tried, ale aj školy ako celku.  

 

Všetci účastníci sa zhodli na tom, že téma systemického poriadku je mimoriadne zaujímavá a prínosná. 

Riaditeľka školy navyše predložila ďalšie svedectvá a skúsenosti z práce s rodinami v rámci výcviku 

v terapii pevným objatím, v ktorých (anonymne) ilustrovala príbehy rodín a ich nápravy pomocou 

systemicky správneho usporiadania.  

 

Záverom stretnutia bolo spoločné deklarovanie záujmu o pokračovanie v nastolenej téme. Vzhľadom na 

aktuálne plány klubu sa téma presúva na stretnutia najskôr v druhej polovici šk. roka 2022/2023. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Členovia klubu spoločne diskutovali o vlastných aj pracovných skúsenostiach, ktoré by mohli byť 

riešené pomocou systemického poriadku. Všetci sa zhodli na pokračovaní témy v budúcnosti, avšak 

z dôvodu naplnenosti programu pedagogického klubu, dohodli sa na pokračovaní až v druhej polovici šk. 

roka 2022/2023 
  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Anna Jágerská 

15. Dátum 14.01.2022 

16. Podpis   

17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD. 

18. Dátum 14.01.2022 

19. Podpis  

 


