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Krátka anotácia:  

Stretnutia klubu koordinátorov praxe  sa zúčastnili 4 učitelia odbornej praxe, ktorí si medzi sebou 

vymieňali skúsenosti týkajúce sa odbornej praxe vo firmách. Cieľom bola výmena skúsenosti 

získaných na základe osobného  stretnutia a komunikácie so zamestnávateľmi zameraná na odborné 

vedenie a usmerňovanie žiakov, získanie pracovných zručností a plnenie učebných plánov odbornej 

praxe žiakov 4. ročníka. Na základe informácií z jednotlivých firiem, v ktorých žiaci absolvujú 

odbornú prax je vedená evidencia záznamov, ktoré sú zároveň podkladom k hodnoteniu 

a klasifikácii žiaka. 

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

• Získavanie zručnosti žiakov vo firmách 

• Plnenie učebného plánu 

• Príprava žiaka k  praktickej maturitnej skúške 

Obsahom stretnutia koordinátorov praxe bolo preverovanie získavania zručností v rámci odbornej 

praxe žiakov 4. ročníka vo firmách pod odborným vedením a dohľadom inštruktorov poverených 
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zamestnávateľmi.  Na stretnutí sme si vymieňali informácie získané od zamestnávateľov aj od 

konkrétnych žiakov. Tieto sa vo väčšine prípadov zhodujú.  

Na základe  nich je možné zosúladiť plnenie učebných plánov pre jednotlivé študijné odbory.  

Zamestnávatelia, ktorí poskytli žiakom možnosť absolvovať v ich firmách prax prejavujú záujem 

vypracovať z nich svojich potencionálnych zamestnancov. V ich záujme je okrem plnenia učebných 

plánov naučiť ich zručnostiam podľa vlastného zamerania firmy.  

V rámci návštev vo firmách a komunikácie so zamestnávateľmi zodpovední učitelia vedú evidenciu 

a záznamy. Tieto využívajú ako podklady pre hodnotenie a klasifikáciu.  

Posledným bodom stretnutia bola príprava žiaka k téme praktickej maturitnej skúšky 

a informovanosť zamestnávateľov o potrebe prípravy žiaka k zvolenej téme, usmernení a kladení 

dôrazu na kvalitu vypracovania témy a následnej obhajoby, nakoľko je žiaka veľkým bonusom, keď 

vie v rámci svojej praktickej témy využiť vedomosti nadobúdané praxou vo firme. 

13. Závery a odporúčania: 

Závery: 

Stretnutie koordinátorov praxe splnilo svoj účel. Učitelia odbornej praxe spoločne zhodnotili plnenie 

učebných plánov a nadobúdanie zručnosti žiakov. V rámci zistených nedostatkov navrhli riešenia na  

ich odstránenie. 

Odporúčania: 

1. Pravidelne komunikovať alebo stretávať sa s inštruktormi a zamestnávateľmi firiem, 

s ktorými má škola podpísané zmluvy o poskytnutí odbornej praxe. 

2. Vyzývať a povzbudzovať žiakov, aby intenzívne pracovali na témach praktickej maturitnej 

skúšky. 
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