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Štvrťročná správa o činnosti pedagogického zamestnanca pre 

štandardnú stupnicu jednotkových nákladov„hodinová sadzba 

učiteľa/učiteľov podľa kategórie škôl (ZŠ, SŠ)- počet hodín strávených 

vzdelávacími aktivitami („extra hodiny“)“ 

 

Správa o činnosti: 

 

Táto správa je výstupom z extra hodín v predmete Cvičenia z počítačovej grafiky (CPG) v treťom 

ročníku študijných odborov v III.E triede: 

 – študijný odbor „programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení“ (skratka POSZ) 

 – študijný odbor „mechanik strojov a zariadení“ (skratka MSZ) 

 

Počet odučených hodín za mesiac september 2020:  3 extra hodiny 

 

CPG – 4.9.2020 – III.E trieda 

Popis programu AUTOCAD - charakterizovali sme si program Autocad a jeho využitie v strojárstve. 

Žiaci mali k dispozícii ukážky výkresovej dokumentácie – ceruzkou kreslený výkres, tušom kreslený 

výkres na pauzovacom papieri a kópiu výkresu, ktorá sa používala ešte pre zavedením grafických 

programov v praxi. Mohli zhodnotiť výhody grafických programov oproti zastaranej metóde 

kreslenia rukou. Na záver hodiny mali žiaci za úlohu zistiť pomocou internetu vývoj programu 

Autocad. 

 

CPG – 17.9.2020 – III.E trieda  

Textová oblasť- popísali a znázornili sme si textovú oblasť v programe Autocad. V tejto časti si žiaci 

mohli prakticky vyskúšať jednoduchosť a prehľadnosť ovládania programu. Zhodnotili, že jednotlivé 

časti textového poľa sú usporiadané logicky podľa súvislosti s tvorbou výkresu a celkovou úpravou 

výkresu. Ocenili logické využívanie klávesových skratiek. 

 

CPG – 28.9.2020 – III.E trieda  

Oblasť obrazovkového menu - so žiakmi sme si charakterizovali oblasť obrazovkového menu 

v programe Autocad. Vyskúšali si využívanie klávesových skratiek a ocenili popis práce, ktorý sa 
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ukázal pri jednotlivých ikonkách nástrojov. Následne si mali možnosť usporiadať pracovnú plochu 

podľa svojich požiadaviek – usporiadanie panelov nástrojov. Na záver hodiny mali žiaci za úlohu si 

vytvoriť vlastný priečinok pre ukladanie svojich vytvorených technických výkresov. 

 

  

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Bc. Róbert Lacko, 1.10.2020 

Podpis  

Schválil (meno, priezvisko, dátum) Ing. Jana Mrázová 

Podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


