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Krátka anotácia:  

 

Pedagogického klubu koordinátorov praxe  sa zúčastnili 4 pedagógovia – učitelia odbornej praxe, 

ktorí zodpovedajú za zabezpečenie a kontrolu odbornej praxe žiakov štvrtého ročníka a súvislej 

dvojtýždňovej odbornej praxe žiakov 2. a 3. ročníka. Cieľom stretnutia  koordinátorov praxe bola  

výmena skúseností  a odovzdávanie postrehov získaných  intenzívnou komunikáciou a osobným 

stretávaním so zamestnávateľmi. Konkrétnym cieľom bolo hodnotenie pracovných  podmienok 

jednotlivých zamestnávateľov. Rozdelením firiem a zodpovedností každý z prítomných prišiel na 

stretnutie z konkrétnymi informáciami, ktoré sú dôležité pre hodnotenie a zároveň pre ďalšiu 

spoluprácu.  

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

• Návšteva firiem a hodnotenie pracovných podmienok zamestnávateľov 

• Komunikácia so zástupcami firiem 

• Vyjadrenia a požiadavky zamestnávateľov  

Obsahom prvého bodu stretnutia koordinátorov praxe boli jednotlivé postrehy získané v rámci  

priamych osobných návštev vo firmách. Každý z prítomných zhodnotil podmienky ním 

navštívených firiem, ktoré zamestnávatelia poskytujú žiakom počas vykonávania praxe. Zistenia 

boli vo väčšine prípadov pozitívne. Zamestnávatelia, ktorých prevádzky a firmy boli reálne 
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navštívené zamestnancami školy poskytovali žiakom veľmi dobré podmienky. Celkovo  sa vyjadrili  

na žiakov, že sú zodpovední a plnia si povinnosti.  

Postrehy z firiem boli pozitívne, čo je určite aj výsledkom dobrej vzájomnej spolupráce nie len 

školy ako inštitúcie ale aj jej zástupcov, ktorí sa venujú spolupráci s firmami a venujú dostatočnú 

pozornosť ich požiadavkám. 

Z toho vyplýva aj posledný bod stretnutia, vyjadrenia zamestnávateľov a ich požiadavky na prípadné 

zmeny. Jednoznačná spokojnosť so žiakmi, ich prístupom a záujmom o prácu. Zamestnávatelia 

opakovane preferujú požiadavku na vyšší počet hodín praxe z dôvodu, že sa chcú dôkladne venovať 

príprave žiakov a ak žiaci vykonávajú rozsiahlejšiu činnosť, nie vždy je časová dotácia postačujúca.  

Danú požiadavku prezentujeme na stretnutiach so ŠIOV, zatiaľ sa v rámci vzdelávacieho systému 

neplánuje úprava. 

13. Závery a odporúčania: 

Závery: 

Stretnutia pedagogického klubu koordinátorov praxe majú význam  pre účastníkov klubu aj pre celú 

školu. Spoločným podieľaním sa  odbornom vzdelávaní a prípravy žiakov do praxe, jeho rozvíjania 

a rozvíjania spolupráce so zamestnávateľmi sa zvyšuje kvalita školy, od ktorej sa odvíja jej 

postavenie a vízia. Komunikáciou a osobnými stretnutiami so zamestnávateľmi získavame spätnú 

väzbu o vedomostiach, zručnostiach, prístupe k práci a zodpovednosti jednotlivých žiakov. Zároveň 

od nich získavame podnety, návrhy, požiadavky, ktoré by chceli preniesť do vzdelávacieho procesu 

z dôvodu lepšieho prepojenia teórie s praxou a uplatnenia absolventov v praxi. Jednou z hlavných 

podnetov a požiadaviek je navýšenie počtu hodín odbornej praxe.   

Okrem vyššie uvedeného sa dostávame k informáciám o novinkách prichádzajúcich natrh v oblasti 

zamerania našich odborov. 

Odporúčania: 

1. Pravidelne sa stretávať s inštruktormi a zamestnávateľmi firiem, s ktorými má škola 

podpísané zmluvy o poskytnutí odbornej praxe. 

2. Pripraviť prezentáciu firiem pre žiakov nižších ročníkov, ktorí sa budú pripravovať na 

odbornú prax. 

3. Využívať získané poznatky a odovzdávať ich ostatným kolegom v rámci pracovných porád 

a zasadnutí  predmetových komisií. 
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