
 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 
Hodnotenie podmienok odbornej praxe žiakov u 

jednotlivých zamestnávateľov.  

3. Prijímateľ 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 

Hálova 16, 851 01 Bratislava 

4. Názov projektu 

Zvýšenie kvality odborného vzdelávania 

a prípravy v Strednej priemyselnej škole 

elektrotechnickej 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011Z820 

6. Názov pedagogického klubu  Klub koordinátorov praxe 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 24. 11. 2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 

Hálova 16, 851 01 Bratislava 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Mgr. et Mgr. Jozef Lukianov 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.spsehalova.sk 

 

11. Kľúčové slová:  

Zručnosti žiakov, hodnotenie, praktická maturitná práca 

Krátka anotácia:  

Stretnutia klubu koordinátorov praxe  sa zúčastnili 4 učitelia odbornej praxe. Cieľom stretnutia bola 

komunikácia k podmienkam na pracovisku a k hodnoteniu žiakov 4. ročníka. Na základe informácií 

z jednotlivých firiem, v ktorých žiaci absolvujú prax,  si prítomní dohodli systém spracovania 

podkladov hodnotenia zručností žiakov. Druhá časť stretnutia bola zameraná na prístup žiakov 

končiaceho ročníka  k vypracovaniu témy praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.  

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

• podmienky poskytnuté žiakom vo firmách 

• zručnosti žiakov vo firmách 

• spracovanie podkladov hodnotenia žiakov 

• zhodnotenie prístupu žiakov k vypracovaniu zadanej témy praktickej časti odbornej      

       zložky maturitnej skúšky 

Obsahom stretnutia koordinátorov praxe bolo  hodnotenie pracovných podmienok žiakov vo 

firmách a hodnotenie zručností žiakov 4. ročníka na základe informácií získaných  z jednotlivých 

firiem, v ktorých žiaci absolvujú odbornú prax.  

http://www.spsehalova.sk/


Zamestnávatelia, ktorí ponúkli a poskytli možnosť žiakom absolvovať v ich firmách prax zároveň 

poskytujú žiakom veľmi dobré, v niektorých prípadoch až nadštandardné pracovné podmienky. 

V ďalšej časti stretnutia sa koordinátori praxe  dohodli na spracovaní podkladov k hodnoteniu 

žiakov za klasifikačné obdobie prvého polroka.   

Posledným bodom bolo zhodnotenie prístupu žiakov k vypracovaniu témy praktickej časti odbornej 

zložky maturitnej skúšky. Každý žiak štvrtého  ročníka má k svojej téme  konzultanta, ktorý ho 

usmerňuje a poskytuje mu inštrukcie  v rámci vypracovania maturitnej témy.    

13. Závery a odporúčania: 

Závery: 

Stretnutie koordinátorov praxe splnilo svoj účel. Učitelia odbornej praxe spoločne zhodnotili 

zručnosti žiakov a menšie nedostatky, ku ktorým navrhli riešenia na  ich odstránenie. 

Na základe informácií od učiteľov odborných predmetov zhodnotili prístup žiakov k vypracovaniu 

maturitných tém. Niektorí žiaci sú pružnejší a spolupracujú so svojim konzultantom intenzívnejšie, 

o čom svedčí aj kvalita a aktuálny rozsah vypracovanej témy, niektorí pracujú menej intenzívne. 

Odporúčania: 

1. Pravidelne sa stretávať s inštruktormi a zamestnávateľmi firiem, s ktorými má škola 

podpísané zmluvy o poskytnutí odbornej praxe. 

2. Vyzývať a povzbudzovať žiakov, aby intenzívne spracovávali zadania svojich maturitných 

tém a pravidelne konzultovali s učiteľmi odborných predmetov. 

3. Informácie o dosahovaných výsledkoch  z odbornej praxe a z prístupu k príprave na 

praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky odovzdávať triednym učiteľom, 

vyučujúcim odborných predmetov a rodičom.  
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