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Krátka anotácia:  

 

Klubového stretnutia koordinátorov praxe sa zúčastnili štyria učitelia odbornej praxe, 

ktorých aktivita je zameraná na dosiahnutie maximálnej úrovne v spolupráci medzi školou 

a zamestnávateľmi a zodpovednému prístupu k odbornému vzdelávaniu a príprave žiakov vo 

svojich odboroch. V rámci klubového stretnutia sa venovali téme ,,plnenie učebných plánov 

odbornej praxe žiakov u jednotlivých zamestnávateľov.  

Do kontroly prevádzkovej praxe patrí aj kontrola plnenia učebných plánov odbornej praxe. 

Kompetentní zamestnanci školy, ktorí komunikujú s firmami dostávajú od inštruktorov 

pripomienky na prípadné úpravy učebných plánov, ktorými sa na základe podnetov zaoberajú 

členovia klubu a príslušné predmetové komisie. Škola považuje názory zamestnávateľov 

k  obsahu vzdelávania  a prípravy žiakov za dôležité a podľa reálnych možností ich 

zapracováva do plánov.  

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

 

http://www.spsehalova.sk/


• Plnenie učebných plánov v rámci prevádzkovej praxe 

• Príprava učebných plánov pre nové študijné odbory 

 

Zúčastnení koordinátori odbornej praxe spoločne konzultovali plnenie učebných plánov 

žiakov 4.ročníka, ktorí absolvujú odbornú prax vo firmách. Zo zistení vyplýva, že 

zamestnávatelia sa snažia v maximálnej možnej miere plniť učebné plány. Firmy, ktoré 

v rámci covidových obmedzení nahrádzali fyzickú prax online formou mali s plnením 

učebných plánov určité problémy, no napriek tomu sa snažili poskytnúť odborné vzdelávanie 

tak, aby bolo čo najviac plnohodnotné.  

Druhou témou  stretnutia bolo konzultovanie  učebných osnov 1. ročníka študijného odboru 

– multimédia a programovanie digitálnych technológií, ktoré sú na SPŠE Hálova novo 

zaradené do vzdelávacieho procesu. Obidvom odborom sa venuje veľmi dôsledná príprava, 

preto je potrebné aj priebežne hodnotenie vzdelávacieho obsahu  plnenia osnov. Priebežne sa 

konzultuje obsah vzdelávania, jeho rozsah a úroveň zvládania vedomostí žiakmi. Zároveň sa 

v rámci klubového stretnutia pripomienkovala príprava učebných plánov daných odborov pre 

vyššie ročníky. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

Stretnutie koordinátorov praxe splnilo svoj účel. Členovia klubu zhodnotili zistenia z firiem 

zamerané na plnenie učebných plánov. Následne sa venovali hodnoteniu zvládania obsahu 

vzdelávania v nových študijných odboroch multimédia a programovanie digitálnych 

technológií a príprave učebných plánov pre vyššie ročníky týchto odboroch. 

Odporúčania: 

1. Pravidelne komunikovať s inštruktormi a zamestnávateľmi firiem. 

2. Dopracovať učebné plány pre ŠO multimédia a programovanie digitálnych 

technológií. 
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