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Krátka anotácia:  

 

Klubové stretnutie bolo zamerané na zhodnotenie  spolupráce so zamestnávateľmi 

a  dosiahnuté výsledky. V školskom roku 2020/2021 škola spolupracovala so 42 firmami, 

v ktorých žiaci štvrtého  ročníka absolvovali odbornú prax, nadobúdali a rozvíjali si svoje 

odborné zručnosti. Ďalšia spolupráca so zamestnávateľom vznikla v rámci duálneho 

vzdelávania, v ktorom zamestnávateľ pripravuje 10 žiakov 1.ročníka študijného odboru 

informačné a sieťové technológie. 

Výsledky spolupráce dosiahnuté  intenzívnou komunikáciou so zástupcami firiem a 

prístupom zainteresovaných osôb sú odrazom budúcnosti a uplatnenia absolventov ako aj 

rozvoja ďalšej spolupráce. 

 

 

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

 

• Hodnotenie spolupráce  s firmami 

http://www.spsehalova.sk/


• Výsledky prevádzkovej praxe žiakov 4.ročníkov 

• Hodnotenie aktuálnych výsledkov praxe žiakov v rámci duálneho vzdelávania 

 

Koordinátori odbornej praxe na základe získaných informácií a evidovaných záznamov 

spracovali výsledky, ktoré sú ukazovateľom smerovania a uplatnenia nastávajúcich 

absolventov, ich budúcnosti. Od spracovaných výsledkov sa tiež odráža ďalšia spolupráca 

s konkrétnymi firmami. Z pohľadu niektorých firiem je ešte ťažké rozhodnúť sa, či budú 

pokračovať v odbornej praktickej  príprave žiakov, pretože fungovanie ich firmy bolo značne 

ovplyvnené situáciou a opatreniami okolo COVIDu.  

Väčšina žiakov 4.ročníkov, ktorí úspešne absolvovali prax vo firmách dosiahla pekné 

výsledky, i keď nie všetci žiaci mali možnosť realizovať prevádzkovú prax v plnom rozsahu 

z dôvodu obmedzenia fungovania firiem (COVID) 

Spolupráca so zamestnávateľom v rámci duálneho vzdelávania pokračuje a zamestnávateľ sa 

pripravuje na vzdelávanie žiakov v druhom ročníku. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Stretnutie koordinátorov praxe splnilo účel. Prítomní členovia klubu odprezentovali svoje 

podklady k spracovaniu výsledkov a k príprave ďalšej spolupráce s firmami a rozvíjaniu 

spolupráce v rámci duálneho vzdelávania. 

 

Odporúčania: 

 

1. Pripraviť spoluprácu so zamestnávateľmi pre školský rok 2021/2022. 

2. Podnety zo strany zamestnávateľov preniesť do vyučovania odborných predmetov. 
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