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11.Manažérske zhrnutie: 

          Prepojenie štúdia s praxou 

 
 
Kľúčové slová : efektívnosť vyučovania, zručnosti, kompetencie , prepojenie štúdia s praxou, 

práca v tíme, zamestnávateľ, aplikácia teoretických poznatkov do reality pracovného života, súvislá 

odborná prax, harmonogram praxe, denník študenta, kontakty 

Krátka anotácia: Stretnutie  pedagogického klubu bolo zamerané na  diskusiu ohľadne súvislej praxe 
študentov počas školského roka. Na SPSŠ sa súvislá prax sa týka študentov v druhom a treťom  
ročníku odboru POS a TIS. Študentská prax má v štúdiu nezastupiteľné miesto. Absolventi, ktorí 
dokonale ovládajú teoretické znalosti, ale nedokážu ich uplatniť v zamestnaní, sú obeťami 
neefektívneho fungovania školstva. Prepojenie štúdia s praxou je tak jedným z hlavných  cieľov, 
ktorého výsledkom má byť významná podpora kvalitných študentov pri získavaní praktických 
zručností. Slovenskí študenti stredných  škôl majú   po prechode k zamestnávateľom len minimálne 
množstvo použiteľných znalostí, vďaka ktorým by plynulo vstúpili na pôdu firiem a rýchlo sa v nich 
začlenili. Potreba zvýšeného dôrazu na prax počas štúdia je  tak  v posledných rokoch nutnosťou. 
Škola má obmedzené možnosti uzatvárať zmluvy so zamestnávateľmi, ktorí nie sú motivovaní k tomu 
aby sa venovali žiakom a bránia im v tom aj administratívne a bezpečnostné predpisy. Špecifikom 
praxe je že sa vykonáva na stavbách v súkromnom vlastníctve kde aj majitelia si neželajú prítomnosť 
študentov. 

  

 

 

 

 

 

12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: Prerokovanie problematiky účasti 
žiakov na odbornej praxi u zamestnávateľov. 
 
1. Ing. Ježovičová  informovala : 

- o náplni praxe pre odbor TIS 

- o organizačných pokynoch pre žiakov 

- o spôsobe kontroly žiakov na praxi 

- o forme písomného výstupu z praxe 

- o bezpečnostných rizikách pri  vykonávaní praxe, školenie BOZ pre žiakov 

- harmonogram odbornej praxe 

- práva žiakov na odbornej praxi 

2. Získanie spätnej väzby od žiakov o náplni  ich práce, získanie spätnej väzby od 

zamestnávateľov.  

3. Vytvorenie inovovaného jednotného písomného výstupu z praxe 

4. Diskusia k možnosti vytvorenia stálej skupiny zamestnávateľov ktorý by spolupracovali so 

školou každý školský rok.         

 
 
 
 



13.Závery a odporúčania: 
Bolo skonštatované že v tomto školskom roku sa súvislá prax študentov z dôvodu pandémie už druhý 

rok po sebe nedá realizovať. Študenti tretieho ročníka neabsolvovali  prax ani v druhom ani v treťom 

ročníku. Vyučujúci v teoretických predmetoch by mali podľa obsahu učiva podľa možnosti vyčleniť 

časť hodín na priblíženia učiva z praktickej stránky. Uvedený problém treba prerokovať na 

predmetovej komisii odborných predmetov a prípadne v štvrtom ročníku v septembri realizovať.  

 

 

  

1. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Ševčíková Ľudmila 
2. Dátum 20.5.2021 
3. Podpis  
4. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Ševčíková Ľudmila 
5. Dátum 20.5.2021 

Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina z pedagogického klubu. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:   Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, 

Lomonosovova č.7 ,917 08 Trnava, miestnosť  č. 110 

Dátum konania stretnutia: 03. 05.2021 

Trvanie stretnutia: od 14.30 hod do 17.30. hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Ľudmila Ševčíková  SPŠS D. S. Jurkoviča 

Trnava 

2 Ing. Ľubica Ježovičová  SPŠS D. S. Jurkoviča 

Trnava 

3 Ing. Marta Fančovičová  SPŠS D. S. Jurkoviča 

Trnava 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 



 


