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11. Kľúčové slová:  

 
Učebný plán, odborná prax, zamestnávateľ 

 

Krátka anotácia:  

 

Klubového stretnutia koordinátorov praxe sa zúčastnili štyria učitelia odbornej praxe, 

ktorých aktivita je intenzívna. V rámci klubového stretnutia sa venovali téme ,,plnenie 

učebných plánov odbornej praxe žiakov u jednotlivých zamestnávateľov.  

Z kontroly prevádzkovej praxe vyplýva aj kontrola plnenia učebných plánov OP. Učitelia, 

ktorí komunikujú s firmami dostávajú od inštruktorov pripomienky na prípadné úpravy 

učebných plánov, ktorými sa na základe podnetov zaoberajú členovia klubu a príslušné 

predmetové komisie. Škola považuje názory zamestnávateľov k  obsahu 

vzdelávania  a prípravy žiakov do praxe za dôležité.  

 

 

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

 

• Plnenie učebných plánov v rámci prevádzkovej praxe 

• Príprava učebných plánov pre nové študijné odbory 

 

http://www.spsehalova.sk/


Zúčastnení koordinátori odbornej praxe spoločne konzultovali plnenie učebných plánov 

žiakov 4.ročníka, ktorí absolvujú odbornú prax vo firmách. Zo zistení vyplýva, že 

zamestnávatelia sa snažia v maximálnej možnej miere plniť učebné plány. Nie všetkým to 

umožňuje situácia okolo COVIDu. Firmy, ktoré nahrádzajú fyzickú prax online formou majú 

s plnením učebných plánov určité problémy.  

 

Druhou témou  stretnutia bola príprava učebných osnov pre nové študijné odbory – 

multimédia a programovanie digitálnych technológií, ktoré škola otvára v novom školskom 

roku. Obidvom odborom sa venuje veľmi dôsledná príprava. Na predchádzajúcich 

stretnutiach klubov sa pripravovali online dni otvorených dverí a pokračuje sa v príprave 

učebných materiálov. Cieľom školy je vzdelávať všetky odbory modernou formou, 

modernými metódami a technológiami. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Stretnutie koordinátorov praxe splnilo svoj účel. Členovia klubu zhodnotili zistenia z firiem 

zamerané na plnenie učebných plánov. Následne sa venovali príprave učebných plánov pre 

nové študijné odbory – multimédia a programovanie digitálnych technológií. O štúdium 

obidvoch  odborov je veľký záujem  zo strany žiakov deviateho ročníka ZŠ. 

 

Odporúčania: 

 

1. Pravidelne komunikovať s inštruktormi a zamestnávateľmi firiem. 

2. Dopracovať učebné plány pre ŠO multimédia a programovanie digitálnych 

technológií. 
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