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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“)“ 

 
Operačný program OP Ľudské zdroje  

Prioritná os 1 Vzdelávanie  
Prijímateľ Stredná odborná škola technická, Kozmálovská 

cesta 9, Tlmače 

Názov projektu Terminus technicus v praxi 
Kód ITMS projektu 312011AGV9 

Meno a priezvisko pedagogického zamestnanca Bc. Miroslav Bernát 
Druh školy  Stredná odborná škola 

Názov a číslo rozpočtovej položky rozpočtu 

projektu 
4.6.2  štandardná stupnica jednotkových 
nákladov – extra hodiny 

Obdobie vykonávanej činnosti 01.04.2021 – 30.06.2021 

 

Správa o činnosti: 

 

Táto správa je výstupom z extra hodín v predmete Odborný výcvik (ODV) pre prvý ročník učebného 

odboru 2433 H OK - „obrábač kovov“. 

 

mesiac trieda odbor dátum téma 
počet 

hodín 

04/2021 I. A 

OK 09.04.2021 
Rozdelenie závitov a ich význam 

Voľba nástrojov, meradiel, náradia 
2 

OK 23.04.2021 
Technologický postup na rezanie závitov 

Návrh súčiastky podľa vlastného návrhu 
2 

05/2021 

I. A OK 07.05.2021 Návrh súčiastky podľa vlastného návrhu 2 

I. A 

 

   OK 17.05.2021 Výroba súčiastky podľa vlastného návrhu 1 

OK 18.05.2021 Výroba súčiastky podľa vlastného návrhu 1 

OK 31.05.2021 Prezentácia výrobku 1 

06/2021 I. A 

OK 14.06.2021 
Význam ručného a strojného brúsenia 

Spracovania technologického postupu 
1 

   OK 15.6.2021 
Význam nitovania v praxi 

Technologický postup na nitovanie 
1 

   OK 28.6.2021 

Návrh výrobku, ktorý obsahuje všetky 

prebraté témy, technologická dokumentácia. 

Prezentácia súčiastky. 

1 

 spolu  12 
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Od 8.2.2021 bolo obnovené prezenčné vyučovanie odborného výcviku v dielňach školy v malých 

skupinkách (5+1) a od 11.5.2021 prebiehala riadna výučba všetkých žiakov školy. 

 

09.04.2021 Rozdelenie závitov a ich význam  -  V rámci tejto extra hodiny sme sa zamerali na rozdelenie 

závitov, ktoré si žiaci mali možnosť vyskúšať (ručnými závitnikmi) počas výroby vlastnej súčiastky. 

Prostredníctvom pracovného listu si žiaci zopakovali základné teoretické východiská voľbu nástrojov, 

meradiel a náradia. Pracovný list bol zameraný aj na matematickú a technickú gramotnosť. Úlohy boli 

zamerané na prepočty jednotiek a planimetriu 

 

23.04.2021 Technologický postup na rezanie závitov a výroba súčiastky podľa vlastného návrhu. V rámci 

prvej extra hodiny každý žiak predložil vlastný návrh súčiastky a vypracovaný technologický postup. Na 

základe konzultácie si opravili chyby, prípadne upravili rozmery podľa materiálov dostupných v dielni 

školy. Ich úlohou bolo zhodnotiť ekonomické hľadisko využívania materiálov pri kusovej výrobe. Museli 

si nájsť taký materiál, pri ktorom by vedeli čo najefektívnejšie využiť jeho rozmery. Následne v rámci 

druhej extra hodiny museli tento materiál pripraviť na výrobu nimi navrhnutej súčiastky (očistenie, 

orysovanie, strihanie atď.).  

 

07.05.2021 Návrh súčiastky podľa vlastného návrhu – podľa pripraveného a skontrolovaného 

technologického postupu žiaci pokračovali vo výrobe súčiastky podľa vlastného návrhu.  

 

17.05.2021 V rámci tejto extra hodiny žiaci pokračovali samostatne podľa technologického postupu vo 

výrobe súčiastky a konzultovali prípadné problémy s majstrom odborného výcviku. 

 

18.05.2021 V rámci tejto extra hodiny žiaci pokračovali podľa technologického postupu vo výrobe 

súčiastky.  Pri výrobe si museli dávať pozor na dodržanie BOZP pri ručnom rezaní závitov. 

 

31.05.2021 Počas tejto extra hodiny žiaci prezentovali svoj hotový výrobok. Museli si obhájiť nielen 

postup a presnosť svojej práce, ale aj ekonomickú efektivitu. Súčasťou hodnotenia bolo aj 

sebahodnotenie a hodnotenie ostatných spolužiakov. 

 

14.06.2021 Význam ručného a strojného brúsenia -  V rámci tejto extra hodiny sme sa zamerali na 

význam ručného a strojného brúsenia. Zamerali sme sa aj na spracovania technologického postupu 

ručného a strojného brúsenia. Žiaci mali možnosť vyskúšať si brúsenie ručnými brúskami na 

pozváraných výrobkoch. Dôraz sme kládli hlavne na dodržiavanie bezpečnosti počas práce 

 

15.06.2021. Význam nitovania v praxi -  V rámci extra hodiny sme sa zamerali na nitovanie 

rozoberateľných strojov a technologický postup nitovania. Prostredníctvom pracovného listu si žiaci 

zopakovali základné technologické východiská. Pracovný list bol zameraný na matematickú a technickú 

gramotnosť  

 

28.06.2021  Návrh výrobku, ktorý obsahuje všetky prebraté témy, technologická dokumentácia -  V rámci 

extra hodiny bolo úlohou žiakov navrhnúť jednu súčiastku na výrobu strojného zverák alebo malej 

kotliny a vytvoriť technologický postup. Na základe konzultácie si opravili chyby. Na konci hodiny  žiaci 

prezentovali svoju prácu. Súčasťou hodnotenia bolo hodnotenie ostatných spolužiakov. 

 

 

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Bc. Miroslav Bernát, 30.06.2021 

Podpis 
 
 

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

Podpis 
 
 

 


