
 

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 21. 10. 2020 

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:  

zamestnávateľ, podmienky odbornej praxe, hodnotenie 

 

Krátka anotácia:  

Pedagogického klubu koordinátorov praxe  sa zúčastnili 4 pedagógovia – učitelia odbornej praxe, 

ktorí zodpovedajú za zabezpečenie a úspešný priebeh odbornej praxe žiakov končiaceho štvrtého 

ročníka. Pedagógovia zaujali jednotný zodpovedný prístup k fungovaniu pedagogického klubu, 

ktorého prioritou je zamerať svoje úsilie na zvýšenie odborného vzdelávania a prípravy žiakov 

končiacich ročníkov pre prax v podmienkach zamestnávateľa s využitím teoretických vedomostí 

získaných počas vzdelávania. Cieľom stretnutí koordinátorov praxe je výmena skúseností  

a odovzdávanie postrehov získaných  intenzívnou komunikáciou a osobným stretávaním so 

zamestnávateľmi, hodnotenie pracovných  podmienok jednotlivých zamestnávateľov 

a inštruktorských schopností.  

 

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

 

• Komunikácia so zástupcami firiem 

• Návšteva firiem a hodnotenie pracovných podmienok zamestnávateľov 

• Vyjadrenia a požiadavky zamestnávateľov  

 

Obsahom prvého bodu stretnutia koordinátorov praxe boli jednotlivé postrehy získané 

z komunikácií s jednotlivými zamestnávateľmi, ktorí spolupracujú s SPŠE Hálova v rámci 

poskytovania odbornej praxe žiakom.  

Odprezentovali  sme a vzájomne prekonzultovali  informácie získané komunikáciou so zástupcami 

firiem.  

Skúsenosti boli v značnej miere pozitívne, no vyskytli sa aj menej potešujúce. Spoločne sme sa však 

zhodli  na názore, že aj menej negatívne skúsenosti nás môžu posunúť dopredu.  Je potrebné len 

k danej situácii  správny postoj a nájsť správne a efektívne  riešenie. 

 

http://www.spsehalova.sk/


Ďalším bodom stretnutia boli postrehy z osobných návštev firiem, na základe čoho boli zhodnotené 

podmienky, ktoré zamestnávatelia poskytujú nie len sebe a vlastným zamestnancom, ale ja žiakom 

počas vykonávania praxe v ich priestoroch. Zistenia boli pozitívne, všetci zamestnávatelia, ktorých 

prevádzky a firmy boli reálne navštívené zamestnancami školy poskytovali žiakom veľmi dobré 

podmienky. Zároveň väčšina z nich sa vyjadrila na svojich zverených žiakov, že sú zodpovední 

a plnia si povinnosti.  

Z čoho vyplýva posledný bod stretnutia, vyjadrenia zamestnávateľov a ich požiadavky. Z vyjadrení 

takmer jednoznačne vyplývala maximálna spokojnosť so žiakmi. Niektorí zamestnávatelia vyjadrili 

tiež požiadavku na vyšší počet hodín praxe žiakov, č odôvodnili tým, že sa chcú dôkladne venovať 

príprave žiakov a ak žiaci vykonávajú rozsiahlejšiu činnosť, tak časová dotácia sa zdá 

nepostačujúca.  

Takto získané informácie budeme ďalej prezentovať a snažiť sa nájsť vhodné riešenie.  

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Stretnutia pedagogického klubu koordinátorov praxe majú význam nie len pre zúčastnených členov, 

ale pre celú školu. Spoločným podieľaním sa na úlohách týkajúcich sa plnohodnotného odborného 

vzdelávania, jeho rozvíjania a rozvíjania spolupráce so zamestnávateľmi sa zvyšuje kvalita školy od 

ktorej sa odvíja aj jej vízia. Zo strany zamestnávateľov získavame komunikáciou a osobnými 

stretnutiami spätnú väzbu o vedomostiach, zručnostiach, prístupe k práci a zodpovednosti 

jednotlivých žiakov. Zároveň získavame od zamestnávateľov podnety, návrhy, požiadavky, ktoré by 

chceli preniesť do vzdelávacieho procesu z dôvodu lepšieho prepojenia teórie s praxou a uplatnenia 

absolventov v praxi. Jednou z hlavných podnetov a požiadaviek je navýšenie počtu hodín odbornej 

praxe.   

 

Odporúčania: 

 

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

podpísané zmluvy o poskytnutí odbornej praxe. 

2. Dohodnúť s vybranými zamestnávateľmi možnosť školenia pre učiteľov odborných 

predmetov z dôvodu prispôsobenia teoretického vzdelávania požiadavkám 

zamestnávateľov. 

3. Pripraviť pre zamestnávateľov tzv. Deň pre zamestnávateľov, pozvať ich do školy na 

prezentovanie vlastných firiem a vyjadrenie požiadaviek, ktoré sa odvíjajú z ich 

podnikateľských skúsenosti, aktuálnych trendov a sústavne sa vyvíjajúcich technológií. 

4. Využívať získané poznatky a odovzdávať ich ostatným kolegom v rámci pracovných porád 

a zasadnutí  predmetových komisií. 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. et Mgr. Viera Cedulová 

15. Dátum 21. 10. 2020 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. et Mgr. Jozef Lukianov 

18. Dátum 21. 10. 2020 

19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu. 

 



Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 
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