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Krátka anotácia:  

 

Témou stretnutia bol prehľad zamestnávateľov pre praktikantov 4. ročníka v školskom roku 

2022/2023 a plnenie učebných plánov praxe štvrtákov vo firmách. Klubu koordinátorov praxe  sa 

zúčastnili 4 pedagógovia zodpovední za odbornú prax žiakov štvrtého ročníka. Navzájom si 

vymieňali skúsenosti a navrhovali riešenia úspešnej koordinácie a priebehu odbornej praxe žiakov vo 

firmách. Programom stretnutia bolo i zameranie sa na prípravu školenia nových inštruktorov praxe.  

 

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

• Stav zamestnávateľov podieľajúcich na odbornom vzdelávaní a príprave žiakov 4. roč. 

• Návrhy a výber inštruktorov na vzdelávanie.  

• Príprava vzdelávania inštruktorov.  

V rámci stretnutia sme vzájomne odkonzultovali informácie z firiem o aktivite a správaní sa žiakov, 

ktorí absolvujú odbornú prax vo firmách. Zo stretnutia nevyplynul žiadny problém medzi školou, 

firmou a žiakom, ktorý by bolo potrebné riešiť. Inštruktori firiem zodpovedne pristupujú k odbornej 

http://www.spsehalova.sk/


príprave žiakov, čo potvrdzuje aj ich záujem pripravovať žiakov k maturitnej skúške z praktickej 

i teoretickej časti. 

Členovia pedagogického klubu, ktorí majú so spoluprácou s firmami najväčšie skúsenosti, 

zástupcovia riaditeľky Viera Cedulová a Jozef Lukianov navrhli nový projekt zameraný na odbornú 

prípravu žiakov vo firmách. S daným projektom oboznámili ďalších členov klubového stretnutia,  

ktorých vyzvali k pripomienkam, návrhom a spolupráci úspešnej prípravy projektu. K úvodným 

úspechom prípravy projektu patrí záujem menších i väčších firiem (Slovenský rozhlas a televízia, 

Astras, Hurricene) podieľať sa na jeho realizácii. 

Na záver sa prítomní dohodli na počte záujmu o certifikáciu inštruktorov z firiem a termíne ich 

školenia. 

13. Závery a odporúčania: 

Závery: 

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

členov je naďalej sa dôsledne venovať riadeniu odbornej praxe vo firmách, ktorá je pre žiakov 

prínosom a nie len povinnou účasťou bez dosiahnutia cieľa. Dôležitým bodom stretnutia bola výmena 

informácií a názorov k  pripravovanému projektu týkajúceho sa odbornej praxe a rozvíjania 

spolupráce s praxou overenými firmami. 

Odporúčania: 

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

osobného rozvoja v oblasti koordinovania praxe. 

2. Dôslednou komunikáciou a osobnými stretnutiami so zamestnávateľmi rozširovať 

spoluprácu medzi školou a firmami. 

3. Navrhnúť vhodné riešenia  k príprave nového projektu odbornej praxe 
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