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Krátka anotácia:  

 

Koordinátori odbornej praxe pravidelnou komunikáciou, konzultáciami a osobnými 

stretnutiami so zamestnávateľmi a žiakmi, ktorí absolvovali prax vo firmách získali spätnou 

väzbou informácie o priebehu praxe v rámci školského roka, o nadobudnutých zručnostiach, 

spolupráci a dosiahnutých výsledkoch a možnostiach samotného uplatnenia absolventov 

v praxi.  

 

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

 

• prehľad zamestnávateľov, u ktorých žiaci 4. ročníka absolvovali firemnú prax 

• spätná väzba zamestnávateľov 

• spätná väzba žiakov 

 

http://www.spsehalova.sk/


Koordinátori odbornej praxe počas školského roka intenzívne komunikovali s firmami a keď 

to umožňovala situácia s COVID-om tak aj osobnými stretnutiami a získavali tak feedback 

o zručnostiach a schopnostiach žiakov, o tom, čo by bolo vhodné zapracovať do vzdelávania 

v škole a tiež o pracovných ponukách a budúcom uplatnení absolventov v daných firmách. 

Koordinátori praxe rovnako získavali  feedback od žiakov, ktorí praxovali vo firmách.  

Na klubových stretnutiach si odovzdávali získané informácie a porovnávali výsledky 

dosiahnuté u jednotlivých žiakov a pracovné možnosti jednotlivých zamestnávateľov. 

Výsledkom je väčšinová spokojnosť  zamestnávateľov aj žiakov. Napriek tomu, že všetci 

mali takmer celý školský rok sťaženú situáciu, snažili sa poskytnúť a realizovať prax 

v maximálnej miere a majú záujem rozvíjať spoluprácu aj v ďalšom školskom roku. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Spätná väzba zo strany zamestnávateľov rovnako ako aj žiakov, ktorí absolvovali firemnú 

prax i keď v sťažených podmienkach  je pre školu veľmi dôležitá, pretože sa od nej odvíja 

ďalšia spolupráca. V súčasnosti škola spolupracuje so 70 zamestnávateľmi, ktorí sa podieľajú 

na odbornom vzdelávaní žiakov i na uplatnení absolventov. 

 

Odporúčania: 

 

1. Aktívnou komunikáciou a zodpovedným prístupom rozvíjať spoluprácu s firmami 

a zamestnávateľmi. 

2. Priebežne venovať pozornosť vyhľadávaniu zamestnávateľov v oblasti nových 

odborov – multimédia a programovanie digitálnych  technológií. 
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