
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 

Výmena skúsenosti: plnenie učebných plánov 

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 08. 12. 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:  

             podmienky odbornej praxe , hodnotenie, deň pre zamestnávateľov 

 

Krátka anotácia:  

Stretnutia pedagogického klubu koordinátorov praxe  sa zúčastňujú 4  učitelia odbornej praxe, ktorí 

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

vo firmách. Každý zo zúčastnených pedagógov sa venuje kontrole praxe žiakov vo firmách 

a prevádzkach. V rámci kontroly overuje plnenie učebných plánov a osnov, kvalite vykonávania 

odbornej praxe, dochádzke jednotlivých žiakov a plneniu ďalších podmienok vyplývajúcich z dohody 

o odbornej praxi.  

Všetci štyria pedagógovia zaujali zodpovedný prístup k fungovaniu pedagogického klubu. Prioritou 

je zamerať svoje úsilie na zvýšenie odborného vzdelávania a prípravy žiakov končiacich ročníkov pre 

prax v podmienkach zamestnávateľa s aplikovaním teoretických vedomostí získaných v rámci  

vzdelávania v škole.  

Hlavným cieľom stretnutí klubu koordinátorov praxe je odovzdávanie získaných informácií od 

jednotlivých zamestnávateľov, výmena skúseností  a analyzovanie postrehov získaných  intenzívnou 

komunikáciou a osobným stretávaním sa so zamestnávateľmi, hodnotenie pracovných  podmienok 

jednotlivých pracovísk a schopností inštruktorov. 

 

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

 

• Výsledky z kontroly praxe vo firmách a prevádzkach 

• Komunikácia so zástupcami firiem a spracovanie získaných poznatkov  

http://www.spsehalova.sk/


• Deň pre zamestnávateľov 

 

Z výsledkov, ktoré boli získané osobnými stretnutiami a pravidelnou komunikáciou so 

zamestnávateľmi sme získali vyjadrenia inštruktorov, zamestnávateľov s hodnoteniami každého 

jedného žiaka. Vo výraznej miere boli vyjadrenia o spokojnosti so žiakmi, s pozitívnym prístupom 

k práci vo firme, záujme o prácu, vhodnom vystupovaní a správaní sa. Len v malej miere sa vyskytli 

pripomienky, ktoré neboli veľmi výrazné, no v záujme zodpovedných učiteľov je odstrániť tieto 

nedostatky komunikáciou so žiakom a v prípade, že nepríde k náprave tak pohovorom s rodičom. 

Učitelia sa zhodli na tom, že k danej situácii zaujmú  správny postoj a nájdu správne a efektívne  

riešenie. 

 

V rámci komunikácie, ktorú vedieme so zamestnávateľmi  sme dospeli k spoločnému  návrhu,  

pripraviť takzvané Dni pre zamestnávateľov. Išlo by o stretnutie žiakov a zamestnávateľov na ktorom 

zamestnávatelia  predstavia svoje firmy a zároveň ponúknu žiakom možnosť absolvovať prax v ich 

firme. Žiaci získajú predstavu  o fungovaní a pláne konkrétnych firiem a budú môcť prejaviť záujem 

o prax v konkrétnej firme. 

 

Zamestnávatelia, ktorí majú záujem o žiakov  oslovujú školu už z vlastného záujmu. Niektorí z nich 

ponúkajú prax žiakom každoročne. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Stretnutia pedagogického klubu koordinátorov praxe majú význam pre plynulý priebeh 

a organizáciu odbornej praxe. Zo strany zamestnávateľov získavame spätnú väzbu o vedomostiach, 

zručnostiach, prístupe k práci a zodpovednosti jednotlivých žiakov. Zároveň získavame od 

zamestnávateľov rôzne zmysluplné podnety, návrhy, požiadavky, ktoré by chceli preniesť do 

vzdelávacieho procesu z dôvodu lepšieho prepojenia teórie s praxou a uplatnenia absolventov 

v praxi.  

 

Odporúčania: 

 

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

podpísané zmluvy o poskytnutí odbornej praxe. 

2. Pripraviť akciu 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. 

3. Využívať získané poznatky a odovzdávať ich ostatným kolegom.  
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