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Krátka anotácia:  

 

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

2022/2023 a príprava zmlúv o poskytnutí odbornej praxe medzi školou a zamestnávateľmi. Klubu 

koordinátorov praxe  sa zúčastnili 4 pedagógovia, ktorí zodpovedajú za odbornú prax žiakov štvrtého 

ročníka. Títo sa aktívne zapájajú do klubových aktivít a riešia praktické náležitosti týkajúce sa 

úspešnej koordinácie a priebehu odbornej praxe žiakov vo firmách a zároveň si vymieňajú skúsenosti 

nadobudnuté komunikáciou a spoluprácou s firmami. Programom stretnutia bolo zameranie sa na  

sumarizáciu firiem a prípravu zmlúv o poskytnutí odbornej praxe pre 142 žiakov 4.ročníka.  

 

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

• Stav zamestnávateľov spolupracujúcich s SPŠE Hálova 

• Priebeh prípravy zmlúv o poskytnutí odbornej praxe 

• Rozdelenie úloh  zameraných na prípravu a kontrolu odbornej praxe 

V rámci stretnutia sme vzájomne odkonzultovali evidenciu firiem a počty žiakov, ktorí majú 

k danému dňu podpísanú zmluvu o poskytnutí odbornej praxe. Na základe usmerňovania žiakov 

http://www.spsehalova.sk/


a dlhodobej spolupráce s firmami sú všetci žiaci umiestnení vo firmách, ktoré im poskytli možnosť 

absolvovať u nich prax a odborne sa vzdelávať. 

Ďalším bodom stretnutia boli nové,  aktuálne ponuky na poskytnutie odbornej praxe. Členovia 

pedagogického klubu, ktorí majú s umiestňovaním žiakov vo firmách najväčšie skúsenosti, 

zástupcovia riaditeľky Viera Cedulová a Jozef Lukianov na začiatku školského roka spracovali 

databázu firiem a pripravili zmluvy o poskytnutí odbornej praxe, tak, aby všetci žiaci mohli ihneď 

nastúpiť na odbornú prax. V rámci výmeny skúseností zameraných na odbornú prax žiakov vo 

firmách boli navrhnuté možnosti, ako sa pripraviť na umiestnenie 300 žiakov 2. a 3.ročníka v rámci 

súvislej 2-týždňovej praxe v období akademického a maturitného týždňa. 

Na záver sa prítomní dohodli na rozdelení kontroly žiakov v prevádzkach a certifikácii  inštruktorov 

vo firmách.  

13. Závery a odporúčania: 

Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie a význam. V záujme všetkých 

členov je v predstihu zabezpečiť pre všetkých žiakov končiaceho ročníka odbornú prax, ktorá bude 

pre žiakov prínosom a nie len povinnou účasťou bez naplnenia a dosiahnutia cieľa. Zároveň sa 

zhodnotilo uplatnenie žiakov vo firmách už počas ich štúdia. Firmy, ktoré majú dobrú skúsenosť so 

žiakmi samé prichádzajú s ponukou poskytnutia praxe žiakom, čo je odrazom dobrej spolupráce, 

úrovne prípravy žiakov a prepojenia potrieb zamestnávateľov so školským vzdelávaním. 

Odporúčania: 

1. Viesť a usmerňovať žiakov od prvého ročníka k snahe vyhľadať si vo vlastnom záujme firmu, 

v rámci ktorej sa môže odborne rozvíjať. 

2. Vzájomne si  vymieňať  skúsenosti a odovzdávať vedomosti v rámci profesionálneho a 

osobného rozvoja v oblasti koordinovania praxe. 

3. Dôslednou komunikáciou a osobnými stretnutiami so zamestnávateľmi rozširovať 

spoluprácu medzi školou a firmami. 

4. Informovať rodičov o podieľaní sa na spolupráci v zabezpečení odbornej praxe pre žiakov. 
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