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Krátka anotácia:  

Klubového stretnutia  koordinátorov praxe sa zúčastnili štyria učitelia odbornej praxe, ktorí 

sa v rámci stretnutia navzájom informovali a konzultovali dosahované výsledky žiakov 4. 

ročníka z odbornej praxe vo firmách, v rámci ktorej sa žiaci študijných odborov 

elektrotechnika a informačné a sieťové technológie venujú aj vypracovávaniu svojich prác 

praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Každý žiak má možnosť v čase od voľby 

témy až po jej odovzdanie komunikovať s konzultantom svojej maturitnej práce. Rovnako 

môže žiak po dohode využiť konzultácie s inštruktorom odbornej praxe.  

 

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

 

• zhodnotenie klasifikačného obdobia – 1. polrok šk. roka 2021/2022 

• úroveň prípravy žiakov na praktickú časť odbornej  zložky maturitnej skúšky 

Prvou témou stretnutia bolo zhodnotenie odbornej praxe žiakov za klasifikačné obdobie 

prvého polroka školského roka 2021/2022. Zhodnotenie vychádzalo z podkladov, ktoré 

http://www.spsehalova.sk/


každému žiakovi poskytuje jeho inštruktor, ktorý ho vedie v rámci odbornej praxe. Podklady 

sú žiaci povinní predkladať dva krát za rok, vždy k polročnej a koncoročnej klasifikácii.  

Obsahom tohto bodu stretnutia bola výmena skúseností prítomných zameraná na výsledky 

komunikácie s firmami k podkladom hodnotenia. 

Druhým bodom stretnutia bola komunikácia prítomných  k úrovni prípravy žiakov 4. ročníka  

na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Z výmeny skúseností vyplývalo, že 

väčšina žiakov je v aktívnej príprave a venuje sa zhotoveniu svojej práce. Napriek tomu sa 

učitelia navzájom informovali aj o žiakoch, ktorých je potrebné urgovať a vyzývať k 

realizácii práce. 

Jednotliví učitelia odborných predmetov robia konzultantov maturitných prác žiakom, ktorí 

si ich zvolili. Tí priebežne informujú členov klubu koordinátorov praxe o priebehu prípravy 

a záujme žiakov o konzultácie. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

Stretnutie koordinátorov praxe splnilo svoj účel. Koordinátori odbornej praxe zhodnotili 

prístup žiakov k vypracovávaniu praktických maturitných tém  a záujem o konzultácie 

s učiteľmi odborných predmetov. Niektorí žiaci spolupracujú so svojim konzultantom 

intenzívnejšie, o čom svedčí aj kvalita a aktuálny rozsah vypracovanej témy, iní prejavujú 

voľnejší a menej zodpovedný  prístup k vypracovaniu maturitnej práce. Práve tých jednotliví 

učitelia konzultanti ale aj triedni učitelia usmerňujú a vyzývajú k vyššej aktivite. 

Odporúčania: 

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

škola podpísané zmluvy o poskytnutí odbornej praxe. 

2. Vyzývať žiakov, aby intenzívne spracovávali zadania svojich maturitných tém 

a pravidelne konzultovali so svojim  konzultantom a upozorňovať na možnosť 

osobných konzultácií. 
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