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Krátka anotácia:  

 

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

2021/2022 a plnenie učebných plánov praxe štvrtákov vo firmách. Klubu koordinátorov praxe  sa 

zúčastnili 4 pedagógovia, ktorých prioritou je riadenie a koordinácia odbornej praxe žiakov štvrtého 

ročníka a súvislej dvojtýždňovej praxe žiakov druhého a tretieho ročníka. Prítomní učitelia odbornej 

praxe si vymieňali skúsenosti a navrhovali riešenia úspešnej koordinácie a priebehu odbornej praxe 

žiakov vo firmách. Jedným z bodov stretnutia bola príprava školenia nových inštruktorov odbornej 

praxe (nových inštruktorov z firiem, ktoré vstúpili do spolupráce v rámci odborného vzdelávania 

a prípravy žiakov). 

 

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

• Dosahované výsledky odbornej praxe žiakov vo firmách 

• Evidencia záujemcov o školenie inštruktorov.  

• Príprava školenia inštruktorov.  

http://www.spsehalova.sk/


V rámci stretnutia bola  hlavnou témou výmena informácií z firiem o aktivite, záujme a správaní sa 

žiakov. Spätnou väzbou získanou od inštruktorov, majiteľov firiem i samotných žiakov neboli zistené 

žiadne závažné nedostatky. Inštruktori firiem zodpovedne pristupujú k odbornej príprave žiakov, čo 

potvrdzuje aj ich záujem po ukončení vzdelávania maturantov pokračovať vo vzdelávaní žiakov 

druhého a tretieho ročníka. 

V rámci stretnutia členov pedagogického klubu prítomní upresnili sa základe prejaveného záujmu 

firiem plán a termíny  školenia inštruktorov.  

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 príprava 

školenia inštruktorov, ktoré prejavili firmy záujem. 

Odporúčania: 

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

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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