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11. Kľúčové slová:  

 

Odborná prax, Deň otvorených dverí, Študijné odbory 

 

Krátka anotácia:  

 

Klubového stretnutia koordinátorov praxe sa zúčastnili 4 učitelia odbornej praxe. Ich aktivita 

v klube je intenzívna, zameraná na kvalitu odbornej praxe.  

Témou stretnutia bola výmena skúseností a informácií o priebehu firemnej praxe  žiakov 

štvrtého ročníka a prípravy súvislej praxe žiakov 3.ročníka.  

Ďalšou témou bol online Deň otvorených dverí. Obe témy boli účelné s cieľom zabezpečiť 

súčasným žiakom kvalitu odborného vzdelávania a záujemcom o štúdium  poskytnúť čo 

najrelevantnejšie informácie o škole a priebehu vzdelávania. 

 

 

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

 

• Výmena skúseností a informácií o firemnej praxi žiakov 4.ročníka 

• Administrácia a priebeh vzdelávania, certifikácia inštruktorov 
• Príprava súvislej praxe pre žiakov 3.ročníka 

• Online Deň otvorených dverí 

http://www.spsehalova.sk/


 

Prvou témou stretnutia bola výmena skúseností a informácií o priebehu odbornej praxe  

žiakov 4. ročníka študijných odborov informačné a sieťové technológie a elektrotechnika. 

V rámci overovania formy realizácie odbornej praxe v prevádzkach boli získali konkrétne 

informácie, na základe  ktorých boli spracované výkazy. Výmenou informácií je jasné, že 

daný stav sa mení priebežne každý týždeň, čo vyplýva z aktuálnej situácie a opatrení v 

súvislosti s COVID. Počet firiem, ktoré postupne menia formu realizácie odbornej praxe 

z online alebo homeoficcu na prax realizovanú fyzicky vo firme  narastá.  

K príprave súvislej odbornej praxe pre žiakov 3.ročníka vo firmách patrí príprava 

administrácie a certifikácia inštruktorov. Zatiaľ je situácia neurčitá, nakoľko firmy nevedia 

vyjadriť konkrétne  rozhodnutie o možnosti poskytnutia praxe z toho dôvodu, že situácia 

okolo COVIDu naďalej pretrváva. 

 

V rámci ďalšej témy bola online prezentácia školy a jednotlivých študijných odborov 

aktivitou  ,,Deň otvorených dverí,,. Záujemcovia o DOD sa prihlasovali vopred 

prostredníctvom registračného formulára. Klub koordinátorov praxe prezentoval nový 

pripravovaný študijný odbor multimédia. Prezentácia bola realizovaná z troch odborných 

učební a to multimediálne štúdio, televízne štúdio a réžia. Účastníci online prezentácie 

prejavili svoj záujem  o získavanie informácii kladením otázok zameraných na vybavenie 

učební ako aj na celkový priebeh vzdelávania. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

Stretnutie koordinátorov praxe splnilo svoj účel. Koordinátori odbornej praxe zhodnotili 

aktuálnu situáciu realizácie a priebehu odbornej praxe štvrtákov ako aj prípravy súvislej 

praxe tretiakov.  

Online prezentácia  školy formou dňa otvorených dverí bola vyhodnotená najmä 

registrovanými účastníkmi veľmi pozitívne, čo sa prejavuje aj na predbežnom záujme 

uchádzačov o štúdium na škole. Aktuálny predbežný záujem o štúdium do 1.ročníka  je 365 

žiakov, čo je najviac v existencii školy. 

 

Odporúčania: 

 

1. Pravidelne komunikovať s inštruktormi a zamestnávateľmi firiem, s ktorými má 

škola podpísané zmluvy o poskytnutí odbornej praxe. 

2. Zabezpečiť súvislú prax vo firmách pre žiakov 3.ročníka 
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