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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) pre prvý ročník študijného 

odboru 2426 K – „programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení“ (skratka POSZ). 

 

Počet odučených hodín za mesiac január 2021 -  2 extra hodiny 

Počet odučených hodín za mesiac február 2021 - 4 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 Odborný výcvik (ODV) 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 – aplikácia Edupage  

Odborný výcvik – I.D trieda, odbor POSZ – 22.01.2021 (Edupage) - 2 hodiny 

Odborný výcvik – I.D trieda, odbor POSZ – 05.02.2021 (Edupage) - 2 hodiny 

Odborný výcvik – I.D trieda, odbor POSZ – 19.02.2021 (Edupage) - 2 hodiny 

Odborný výcvik – I.D trieda, odbor POSZ – 19.03.2021 (Edupage) - 2 hodiny 

 
Príloha č. 2 

 

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. Štefan Nap 
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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Popis extra hodín vyučovaných dištančnou formou – aplikácia Edupage  

ODV – 22.01.2021 – I.D trieda, odbor POSZ 

Voľba nástrojov, meradiel, náradia. Na tejto online extra vyučovacej hodine z odborného výcviku 

sme si pomocou online katalógov a PowerPointovej prezentácie ukázali a následne zhodnotili 

základné informácie o správnej voľbe nástrojov, meradiel a náradia. 

 

ODV – 22.01.2021 – I.D trieda, odbor POSZ  

Vyhodnotenie technologického postupu súčiastky (ručné spracovanie). Vyučovacia hodina z 

odborného výcviku bola zameraná na kontrolu výstupov zo samoštúdia žiakov. Vyhodnotený 

a doplnený bol technologický postup súčiastky, ktorý sme odprezentovali 04.12.2020. 

 

ODV – 05.02.2021 – I.D trieda, odbor POSZ  

Úvod - technologický  postup výroby súčiastky - zverák. Tvorba technologického postupu výroby 

súčiastky. Žiakom bol zverejnený vzorový technologický postup. Žiaci mali za domácu úlohy 

spracovať technologický postup výroby do priloženého prázdneho dokumentu. 

 

ODV – 05.02.2021 – I.D trieda, odbor POSZ 

Návrh polotovaru pre výrobu. Táto vyučovacia hodina bola venovaná na príprava podkladov pre 

samoštúdium žiakov. Ako hlavný cieľ bol orientovať sa v strojníckych tabuľkách a stanoviť výber 

polotovarov podľa  STN pre výrobu strojného zveráka.  
 

ODV – 19.02.2021 – I.D trieda, odbor POSZ   

Voľba nástrojov, meradiel, náradia. Táto online extra vyučovacia hodina z odborného výcviku sa 

zaoberala vhodnou voľbou použitých nástrojov, meradiel a náradia potrebného na výrobu strojného 

zveráka  pomocou online katalógov so zameraním na strojné obrábanie – sústruženie. 

 

ODV – 19.02.2021 – I.D trieda, odbor POSZ 

Voľba nástrojov, meradiel, náradia. Táto online extra vyučovacia hodina z odborného výcviku sa 

zaoberala s vhodnou voľbou  použitých nástrojov, meradiel a náradia potrebné na výrobu strojného 

zveráka  pomocou online katalógov so zameraním na strojné obrábanie – frézovanie. Dôležitosť pre 

žiakov pri strojnom obrábaní spočíva v tom, aby si vedeli vhodne zvoliť nástroje, meradlá a  náradie 

potrebné na výrobu. 
 

ODV – 19.03.2021 – I.D trieda, odbor POSZ  

Ekonomické hľadisko technologickej prípravy výroby. Príprava vzorových materiálov na tvorbu 

technologického postupu danej súčiastky vyrobenej kombináciou ručného a strojného spracovania 

kovov pri výrobe strojného zveráka. Materiál obsahoval okrem výrobného výkresu aj samotný 

technologický postup výroby. 

 

ODV – 19.03.2021 – I.D trieda, odbor POSZ  

Vysvetlenie významu zostavného výkresu. Návrh výroby súčiastky – zverák podľa zostavného 

výkresu – príprava materiálov na samoštúdium žiakov. Príprava obsahovala zostavný výkres, detailné 

výkresy a popis jednotlivých operácií potrebných na výrobu súčiastky. Úlohou žiakov bolo 

naštudovať si daný študijný materiál. 

 

 

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Bc. Štefan Nap, 31.03.2021 

Podpis  

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

Podpis  


