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Krátka anotácia:  

 

Stretnutie pedagogického klubu koordinátorov praxe sa zúčastnili štyria učitelia odbornej 

praxe, ktorí sa odbornej praxi a spolupráci s firmami intenzívne venujú. V rámci stretnutia sa 

venovali príprave časového harmonogramu a administratívy zmlúv o poskytnutí odbornej 

praxe medzi školou a zamestnávateľom. Žiaci, ktorí sú schopní zabezpečiť si odbornú prax 

vo firme  vlastnou iniciatívou informujú školu a odovzdávajú podklady k vypracovaniu 

zmlúv, Sumarizáciou sa zisťuje, pre koľkých žiakov štvrtého ročníka je potrebné odbornú 

prax zabezpečiť zo strany školy. Z časového a organizačného hľadiska je veľmi dobré, ak sa 

nám podarí zmluvy zadministrovať najneskôr v prvý septembrový týždeň. 

 

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

 

http://www.spsehalova.sk/


• prehľad zamestnávateľov, u ktorých žiaci 2. a 3. ročníka absolvovali firemnú   

       prax (koľkí z nich prejavili záujem naďalej spolupracovať) 

• spätná väzba zo strany žiakov smerom k zamestnávateľov 

 

Koordinátori odbornej praxe počas školského roka intenzívne komunikovali s firmami. Zo 

získaných dát vytvorili databázu, ktorú využívajú v rámci ďalšej spolupráce. Stretnutia so 

zamestnávateľmi prebiehali online ale aj osobne, doplnené boli telefonickými rozhovormi. 

Koordinátori praxe tiež získavali  feedback od žiakov, ktorí praxovali vo firmách.  

Na klubových stretnutiach si odovzdávali získané informácie a porovnávali výsledky 

dosiahnuté u jednotlivých žiakov a pracovné možnosti jednotlivých zamestnávateľov. 

Zo zistení vyplynula vzájomná väčšinová spokojnosť  zamestnávateľov aj žiakov.  

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Spätná väzba zo strany zamestnávateľov rovnako ako aj žiakov, ktorí absolvovali firemnú 

prax  je pre školu veľmi dôležitá, pretože sa od nej odvíja ďalšia spolupráca. V súčasnosti 

škola spolupracuje s 241 zamestnávateľmi, ktorí sa podieľajú na odbornom vzdelávaní 

žiakov i na uplatnení absolventov.  

 

Odporúčania: 

 

1. Aktívnou komunikáciou a zodpovedným prístupom rozvíjať spoluprácu s firmami 

a zamestnávateľmi. 

2. Priebežne venovať pozornosť vyhľadávaniu zamestnávateľov v oblasti nových 

odborov – multimédia a programovanie digitálnych  technológií. 
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