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Krátka anotácia:  

 

Klubové stretnutie svojim plánom nadviazalo na predchádzajúce klubové stretnutia a na 

výsledky spolupráce, z ktorej vychádza plánovanie odbornej praxe vo firmách pre školský 

rok 2021/2022. Koordinátori  praxe priebežne zisťovali záujem firiem o pokračovanie v  

spolupráci so školou v rámci odbornej praxe. Z komunikácie vyplynulo, že väčšina firiem 

dlhodobejšie spolupracuje so školou a chce v spolupráci pokračovať ďalej. Aktuálna situácia 

v súvislosti s COVIDom však niektoré firmy oslabila v existencii a  neumožní im pokračovať 

v odbornom vzdelávaní žiakov. 

Na základe zistení záujmu o pokračovanie v spolupráci koordinátori pripravujú podklady 

k zmluvám  pre poskytnutie odbornej praxe pre ďalší školský rok. 

 

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

 

• Prehľad zamestnávateľov, ktorí prejavili záujem o pokračovanie v spolupráci  

http://www.spsehalova.sk/


 

      s SPŠE Hálova 

• Administrácia zmlúv 

• Harmonogram kontroly odbornej praxe 

 

Koordinátori odbornej praxe elektronickou formou dotazovali zamestnávateľov, s ktorými 

škola spolupracuje o informáciu týkajúcu sa ich záujmu pre ďalšiu spoluprácu v rámci 

odbornej prípravy žiakov. Na základe spätnej väzby kompetentní organizačne zabezpečujú 

prípravu odbornej praxe pre nadchádzajúci školský rok. 

Druhým bodom stretnutia bola administrácia zmlúv. K nej sa pristúpi na základe   súhlasných  

vyjadrení zamestnávateľov k odbornej príprave žiakov. 

Posledným bodom bol harmonogram kontroly odbornej praxe končiaceho školského roka 

a zároveň príprava harmonogramu nového školského roka. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Prítomní členovia spoločne prekonzultovali  potvrdené vyjadrenia zamestnávateľov, ktorí 

majú záujem o pokračovanie v spolupráci so školou v rámci odbornej prípravy žiakov. 

Zároveň sa dohodli na informovaní žiakov 3. ročníkov o ponukách firemnej praxe, aby 

žiakov priebežne zadeľovali do firiem a mohli tak realizovať administráciu zmlúv medzi 

školou a zamestnávateľmi a následnú prípravu harmonogramu kontroly odbornej praxe pre 

školský rok 2021/2022. 

 

Odporúčania: 

 

1. Zabezpečiť pre žiakov dostatok pracovných miest u zamestnávateľov pre školský rok 

2021/2022. 

2. Vyzvať žiakov, ktorí si vo vlastnom záujme zabezpečili firemnú prax 

u zamestnávateľa, aby predložili podklady k vypracovaniu zmluvy. 
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