


  


Požiadavky stredných odborných škôl na absolventov 



         
 
        
            
  ujú aj zástupcovia Združenia Automobilového 
     nemali možnos     
    asnosti v praxi používajú. Aby sa ich uplatnenie na
        
         
programoch tak, aby zodpovedali požiadavkám praxe. 


          
         
          
          
  om lepšej prípravy absolventov v súlade s požiadavk  
  
         
s požiadavkami praxe a budú overené vo výu    
          
  
  

1. Použitá metodika 
           

         
 
   

 ložiek. Prvých pä
položiek bolo identifika        
           
 ala – jej pracovné zaradenia. Konštatujeme, že v do






 
             
           

         
a manažmentu 90%). 



Šiesta položka v dotazníku zis 
  a dosiahnutého formálneho vzdelania. V tejto položk
       
j položke sme sa pýtali, 
 
   ov. Najviac respondentov volilo v odpovedi možnos
 

Graf 1. Položka 7 

alšia, ôsma položka sa pýtala na oblasti, v ktorých 
  z 13 možností, 
         vlastnú alternatívu. Túto možnos
využil jeden respondent. Graf 2 prezentuje odpovede na túto položku dotazníka. 

 šiu dôležitos 
             






Graf 2. Položka 8 

Deviata položka dotazníka sa pýtala respondentov na  



Graf 3. Položka 9 

       
       alšie v poradí boli tiež 
     
 





Desiata položka zis ovala, ktoré vedomosti požadujú školy od uchádza 


           

      tým, že prevažnú 
           


Graf 4. Položka 10 

Jedenásta položka zis   
       
  ami na položku 10, iba do zru    
   

jazyk. Dvanásta položka dotazníka bola koncipovaná ako otvorená, s možnos 
vpísania vlastnej odpovede (rovnako ako aj položky  
 

Graf 5. Položka 12 





 , že v odpovediach prevažuje absencia vz  
  skom povolaní závažný hendikep. Školy tiež nie sú s
       
    žiakov a ma 


V trinástej položke sme sa pýtali respondentov, kto 
na trhu práce chýbajú. V odpovediach prevažovali pr
a strojár (40%). V poslednej, 14. položke sme zis   

        
  

 

poklad, že v študijných 
 
        nosti študentov. Školy tiež 
            
 itej miery je možné tieto postoje u študentov ovply 
štúdiu, ale myslíme si, že je to aj otázky celkovej   
    
   
pretože jedným z hlavných faktorov rozvoja každej s  


    nie je možné splni  
  nou možnos 
  

 

 
 budúcnosti je možné uvažova
e tak, ako je to zaužívané vo 



 akávaný úžitok projektu je jednozna 


        

 









   

 

            




 

   
           
  
         
 ovanie požiadaviek trhu práce na absolventov 



  trh práce, absolvent, požiadavky. 




  



    








