
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 
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11. Kľúčové slová:  

zamestnávateľ, zmluva o poskytnutí odbornej praxe, odborná prax. 

 

Krátka anotácia:  

Klubu koordinátorov praxe  sa zúčastnili 4 pedagógovia, ktorí zodpovedajú za odbornú prax žiakov 

končiaceho štvrtého ročníka. Daní pedagógovia sa aktívne zapájajú do klubových aktivít a riešia 

praktické náležitosti týkajúce sa úspešnej koordinácie a priebehu odbornej praxe žiakov vo firmách. 

Rámcovým programom prvého klubového  stretnutia bolo zameranie sa na  komunikáciu s firmami 

a zamestnávateľmi a prípravu zmlúv o poskytnutí odbornej praxe pre všetkých žiakov 4.ročníka.  

 

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

 

• Evidencia zmlúv o poskytnutí odbornej praxe 

• Stav zamestnávateľov spolupracujúcich s SPŠE Hálova 

• Rozdelenie úloh  týkajúcich sa odbornej praxe 

 

Prvým bodom programu stretnutia bolo zosumarizovanie zmlúv o poskytnutí odbornej praxe medzi 

školou a zamestnávateľmi. V rámci stretnutia sme vzájomne odkonzultovali evidenciu firiem a počty 

žiakov, ktorí majú k danému dňu podpísanú zmluvu o poskytnutí odbornej praxe. Zistený stav žiakov 

štvrtého ročníka, ktorí nemali k 23.09.2020 zabezpečenú prax vo firme bol 12 zo 114. Títo žiaci 

absolvujú odbornú prax dočasne v rámci školy a organizuje ich zástupca riaditeľky a vedúci klubu 

Mgr. et Mgr. Jozef Lukianov.   

http://www.spsehalova.sk/


 

Ďalším bodom stretnutia boli nové,  aktuálne ponuky na poskytnutie odbornej praxe. Členovia 

pedagogického klubu, ktorí majú s umiestňovaním žiakov vo firmách najväčšie skúsenosti.            A. 

Kuncová a J. Lukianov získali oslovovaním konkrétnych zamestnávateľov ďalšie pracovné miesta 

pre žiakov doposiaľ neumiestnených vo firmách. V rámci stretnutia koordinátorov praxe nás o týchto 

ponukách  informovali a následne sme prešli k poslednej téme stretnutia a tá sa týkala rozdelenia 

zameraných komplexne na plynulý a bezproblémový priebeh odbornej praxe. 

Konzultovali a dohodli sme si vzájomnú spoluprácu všetkých koordinátorov praxe. Týkalo sa to 

konkrétne rozdelenia kontroly žiakov v prevádzkach, komunikácie so zamestnávateľmi, návrhov  

riešení prípadne vzniknutých problémov s realizáciou odbornej praxe vo firmách a tiež  certifikácie 

inštruktorov vo firmách.  

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie a význam. V záujme všetkých 

členov je zabezpečiť všetkých žiakov končiaceho ročníka firemnú prax, ktorá bude pre žiakov 

prínosom a obohatením ich vedomostí a zručností a nie len povinnou účasťou bez naplnenia 

a dosiahnutia cieľa. Zároveň sme zhodnotili, že kvalitné vzdelávanie a príprava žiakov počas štúdia 

sa prejavuje na uplatnení žiakov vo firmách už počas ich štúdia. Firmy, ktoré majú dobrú skúsenosť 

so žiakmi samé prichádzajú s ponukou poskytnutia praxe žiakom, čo je obrazom dobrej spolupráce, 

úrovne prípravy žiakov a prepojenia potrieb zamestnávateľov so školským vzdelávaním. 

 

Odporúčania: 

 

1. Dôslednou komunikáciou a osobnými stretnutiami so zamestnávateľmi rozširovať 

spoluprácu medzi školou a firmami. 

2. Viesť a usmerňovať žiakov od prvého ročníka k snahe vyhľadať si vo vlastnom záujme firmu, 

v rámci ktorej sa môže odborne rozvíjať. 

3. Vzájomne si  vymieňať  skúsenosti a odovzdávať vedomosti v rámci profesionálneho a 

osobného rozvoja v oblasti koordinovania praxe. 

4. Využívať získané poznatky v pedagogickej profesii a odovzdávať ich ostatným kolegom 

v rámci zasadnutí  predmetových komisií, rozvíjania medzipredmetových vzťahov, 

spolupráce a zvyšovania kvality odborného vzdelávania. 
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu. 

 


