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11. Manažérske zhrnutie: 
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praxou, potreby a požiadavky zamestnávateľov, praktické zručnosti, technika 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na: výmenu skúseností medzi členmi klubu, učiteľmi odborných 

strojárskych predmetov, ich pozitívnych, ale aj negatívnych zážitkov z vyučovania. Ide o skúsenosti 

z vlastnej vyučovacej činnosti zameranej na zvýšenie technickej gramotnosti žiakov a ich uplatnenia 

v strojárskej praxi.   

 

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

              V úvode stretnutia členovia klubu, učitelia odborných predmetov diskutovali, vymieňali si 

skúsenosti s odbornou výučbou počas  pandemickej situácie. Technické vedomosti a zručnosti potrebné 

pre odbornú prax a budúce povolanie absolventov školy sa najefektívnejšie odovzdávajú prezenčne 

(fyzicky), nie online. Bolo potrebné využiť rôzne učebné metódy a formy, videá, pracovné listy, 

domáce úlohy zamerané na logické myslenie žiakov. Skonštatovali sme, že dištančná forma vyučovania 

bola pre takýto druh školy, akou je Stredná odborná škola technická v Tlmačoch nevýhodná. Žiaci boli 

ochudobnení o teoretický výklad, ale najmä absentoval odborný výcvik a praktické precvičenie 

strojárskej teórie. Ako hovorí staré porekadlo „Radšej raz vidieť, ako 100 x počuť, no úplne najlepšie 

je vyskúšať si to na vlastnej koži.“ Preto sme sa po produktívnej diskusii rozhodli, že oslovíme 

zamestnávateľov, s ktorými spolupracujeme v rámci odborného výcviku, ktorí majú tak isto skúsenosti 

s  odborným vyučovaním. Budeme im klásť otázky týkajúce sa uplatnenia žiakov v bežných činnostiach 

v praxi, ich úroveň znalostí a snahu začleniť sa do pracovného kolektívu. 

Na základe získaných odpovedí by sme chceli zistiť, či sú súčasní žiaci dostatočne odborne pripravení, 

či  dosahujú potrebné teoretické vedomosti a zručnosti,  či nemajú problém so sebarealizáciou v praxi. 

Zaujímalo by nás aj to, či im nechýba sebaistota, odbornosť, chuť riešiť veci samostatne, ako aj mať 
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zodpovedný prístup k práci. Našim cieľom je dosiahnuť, aby v praxi, počas vykonávania zadaných úloh 

nepotrebovali dohľad  majstra, ktorý ich neustále usmerňuje a kontroluje. 

Zamestnávatelia vyžadujú vyučených a samostatných odborníkov, absolventov,  ktorí hneď po nástupe 

do práce vedia samostatne riešiť pracovné problémy, sú ochotní vzdelávať sa a pracovať na sebe. 

Nechcú byť tými, ktorí musia nového zamestnanca  „vychovať, pripraviť“ podľa svojich predstáv, ktorý 

je až po určitej pracovnej praxi pripravený na požadovanú samostatnú prácu.  

Keďže boli žiaci niekoľko mesiacov ukrátení o realizáciu odborného výcviku, je potrebné zamerať sa 

na podstatné veci, ktoré ten - ktorý zamestnávateľ pri svojom výrobnom programe vyžaduje. Profil 

absolventa ponúka široké spektrum daností a zručností získaných počas štúdia, ale po skúsenostiach zo 

spätnej väzby dištančného vzdelávania by sa mal upraviť na podmienky zamestnávateľov v levickom, 

novobanskom a želiezovskom regióne.  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

            Vedúca klubu zhrnula priebeh dnešného stretnutia, z ktorého vyplýva dôležitosť zosúladenia 

vzdelávania teórie s praxou. Podniky a zamestnávatelia požadujú realizáciu školskej praxe priamo v 

podniku, aby sa žiaci naučili pružne reagovať na reálne úlohy a problémy v prevádzkach. Uplatnenie 

duálneho vzdelávania by sa malo rozšíriť na všetky odbory vzdelávania a podniky by si chceli 

„vychovávať“ svojich zamestnancov už počas štúdia. Preto je potrebná neustála spolupráca a diskusia 

so zamestnávateľmi, ktorí majú snahu o získanie kvalitných, odborne a technicky zdatných žiakov a 

potencionálnych zamestnancov. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  08. 06. 2021 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Bronislava Tomljenovičová  SOŠ technická Tlmače 

2 Bc. Ján Salaj  SOŠ technická Tlmače 

3 Lukáš Lacko  SOŠ technická Tlmače 

4 Matuška Igor  SES a. s.  Tlmače 

    

    

 


