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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 Anglický jazyk (ANJ) v treťom ročníku III.D 

triedy študijných odborov programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a mechanik 

elektrotechnik. 

 

Počet odučených hodín za mesiac január 2021 -  1 extra hodina 

Počet odučených hodín za mesiac február 2021 - 2 extra hodiny 

Počet odučených hodín za mesiac marec 2021 – 2  extra hodiny 

 

Vzhľadom na pokračujúcu mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením nákazy vírusu COVID-19 boli 

všetky extra hodiny predmetu anglický jazyk odučené dištančnou formou. Ich zoznam a popis sú 

uvedené v prílohe č.1 a prílohe č.2. 

 

Príloha č. 1 

 

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

aplikácia Messenger 

 

Anglický jazyk- III.D trieda – 20.01.2021 (Edupage) 

Anglický jazyk- III.D trieda – 03.02.2021 (Edupage) 

Anglický jazyk- III.D trieda – 17.02.2021 (Messenger) 

Anglický jazyk- III.D trieda – 17.03.2021 (Edupage, Messenger) 

Anglický jazyk- III.D trieda - 31.03.2021 (Edupage) 

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 Mgr. Martin Gábor 
Druh školy  Stredná odborná škola 
Názov a číslo rozpočtovej položky rozpočtu 

projektu 
4.6.2  štandardná stupnica jednotkových 
nákladov – extra hodiny 

Obdobie vykonávanej činnosti 01.01.2021 – 31.03.2021 
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Príloha č. 2 

 

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

aplikácia Messenger 

 

ANJ – 20.01.2021 – III.D trieda (Edupage) 

Na hodine sme sa spolu so žiakmi venovali príprave na ústnu časť maturitnej skúšky za pomoci 

edukačnej aplikácie „Maturitné slovíčka“ od spoločnosti Unity. Aplikácia obsahuje slovnú zásobu pre 

25 maturitných tém. Na konci každej lekcie sa zobrazí počet percent dosiahnutých vo zvolenej téme. 

Aplikácia je offline a nevyžaduje pripojenie na internet.  

 

ANJ – 03.02.2021 – III.D trieda (Edupage) 

Na tejto hodine sme sa venovali slovnej zásobe na písomnú časť maturitnej skúšky. Žiaci mali za 

úlohu pracovať s aplikáciou Visual Vocabulary. Táto aplikácia je tiež v offline verzii. Obsahuje 13 

hlavných kategórií. Každá kategória obsahuje v priemere 10 ďalších kategórií. V aplikácii sa žiaci 

učia význam slov, pomocou Flash Cards sa ich učia rozoznať. Aplikácia ďalej obsahuje možnosť 

trénovania písania, počúvania a výslovnosti danej slovnej zásoby. V každej kategórii je možnosť 

otestovania svojho progresu. Aplikácia po dokončení danej kategórie zaznamená počet dosiahnutých 

percent. Žiaci môžu urobiť snímku obrazovky, ktorá následne môže byť ohodnotená známkou.  

 

ANJ – 17.02.2021 – III.D trieda (Messenger) 

Prostredníctvom spoločného chatu v aplikácii Messenger sme si so žiakmi zosumarizovali domáce 

úlohy, aktivity a progres v edukačných aplikáciách. Aplikácia Messenger rovnako ako aplikácia 

Discord ponúka možnosť videohovoru, avšak je obmedzená počtom osôb. Súčasne sa môže do 

videohovoru zapojiť najviac 6 žiakov. Výhodou je, že nie je časovo obmedzený a zároveň sa v chate 

dajú posielať súbory a text.  

 

ANJ - 17.03.2021 – III.D trieda (Edupage, Messenger) 

Hodina bola zameraná na čítanie s porozumením. Vhodnou aplikáciou na trénovanie čítania je 

aplikácia English Reading od spoločnosti Awabe. Obsahuje množstvo krátkych textov, ktoré sú 

doplnené zvukovou nahrávkou a videom, ktoré je v rámci aplikácie prehrané cez aplikáciu Youtube. 

Nevýhodou tejto aplikácie je, že žiaci musia byť pripojení na internet, nakoľko sa dá spustiť len 

v režime online. Výhodou však je, že každý deň pribúdajú nové texty a videá.  

 

ANJ - 31.03.2021 – III.D trieda (Edupage) 

Na tejto hodine sme sa venovali písaniu krátkych slohových cvičení. Žiaci dostali za úlohu napísať 

sloh o svojej škole a o učení sa angličtiny počas pandémie. Následne tieto krátke texty posielali na 

kontrolu vyučujúcemu. Žiakom bolo umožnené pracovať s prekladačom, nakoľko sa v poslednej dobe 

výrazne zlepšil a po skončení štúdia dokáže žiakom pomôcť v reálnych životných situáciách. 

 

  

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Mgr. Martin Gábor, 31.3.2021 

Podpis  

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

Podpis  

 

 

 


