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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 Odborný výcvik (ODV) v prvom ročníku triedy  

I.E – študijný odbor „mechanik elektrotechnik“ (skratka MEL) 

 

Počet odučených hodín za mesiac október 2020 - 2 extra hodiny 

Počet odučených hodín za mesiac november 2020 - 4 extra hodiny 

Počet odučených hodín za mesiac december 2020 - 2 extra hodiny 

 

 

 

Príloha č. 1 

 

Zoznam extra hodín vyučovaných dištančnou formou offline – aplikácia Edupage a online - 

aplikácia Zoom, Skype 

Odborný výcvik– I.E trieda – 16.10.2020, 2 hodiny (Zoom) 

Odborný výcvik– I.E trieda – 13.11.2020, 2 hodiny (Edupage) 

Odborný výcvik– I.E trieda – 27.11.2020, 2 hodiny (Skype) 

Odborný výcvik– I.E trieda – 11.12.2020, 2 hodiny (Zoom) 

 

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 Ing. Ján Kunik 
Druh školy  Stredná odborná škola 
Názov a číslo rozpočtovej položky rozpočtu 

projektu 
4.6.2  štandardná stupnica jednotkových 
nákladov – extra hodiny 

Obdobie vykonávanej činnosti 01.10.2020 – 31.12.2020 
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Príloha č. 2  

 

Popis extra hodín vyučovaných dištančnou formou offline – aplikácia Edupage a online - 

aplikácia Zoom, Facebook, Skype 

ODV – 16.10.2020 – I.E trieda, odbor MEL- 2 hodiny  (Zoom) 

Technická dokumentácia vo výrobe  –  na prvej online extra vyučovacej  hodine z odborného výcviku 

sme si pomocou PowerPointovej prezentácie ukázali a následne povedali základné informácie 

o technickej dokumentácii. Žiakom bolo potrebné vysvetliť, že technická dokumentácia nie je len 

o výkresoch ale aj o modeloch vytváraných pomocou počítačov. Online hodina bola uskutočnená 

pomocou aplikácie Zoom, ktorá umožnila žiakom priamu komunikáciu s vyučujúcim. 

 

ODV – 13.11.2020 – I.E trieda, odbor MEL – 2 hodiny  (Edupage) 

Využívanie normalizovaných súčiastok – na tejto hodine sme sa zamerali na oboznámenie s 

normalizovanými súčiastkami. Žiakom bolo poslané video s praktickým využitím jednotlivých 

normalizovaných súčiastok. Video bolo poslané žiakom prostredníctvom Edupage (odkaz - 

https://www.youtube.com/watch?v=xE5Jc9PggSM). Po prezretí videa žiaci dostali za úlohu 

spoznámkovať si preberané učivo. 

 

ODV - 27.11. 2020 – I.E trieda, odbor MEL – 2 hodiny  (Skype) 

Čítanie technických výkresov – táto online vyučovacia hodina bola zameraná na správne čítanie 

a pochopenie zápisov v technických výkresoch. Všetkým žiakom bol poslaný rovnaký technický 

výkres. Cieľom online hodiny bolo spoznať a správne identifikovať značky na danom technickom 

výkrese. V diskusii s vyučujúcim si prebrali správnosť a vhodnosť využívania jednotlivých značiek.  

 

ODV – 11.12.2020 – I.E trieda, odbor MEL- 2 hodiny  (Zoom) 

Návrh jednoduchého zapojenia – na tejto online hodine sme si ukázali cez aplikáciu Zoom návrh 

jednouchého zapojenia. Cieľom bolo ukázať jednotlivé kroky pri návrhu elektronického zapojenia. 

Po oboznámení sa s jednotlivými súčiastkami, ktoré sú potrebné na zapojenie si žiaci mali sami 

narysovať návrh dosky plošných spojov. Žiakom bolo zaslané aj náučné video k danej téme 

prostredníctvom  aplikácie Edupage (odkaz - https://www.youtube.com/watch?v=v-ip9q_23w8).  

 

 

  

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Ing. Ján Kunik, 31.12.2020 

Podpis  

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

Podpis  
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