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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 2413 K – mechanik strojov a zariadení (skratka MSZ). 

 

Počet odučených hodín za mesiac január 2021 -  4 extra hodiny 

Počet odučených hodín za mesiac február 2021 - 4 extra hodiny 

Počet odučených hodín za mesiac marec 2021 - 4 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.E trieda, odbor MSZ – 15.01.2021 (Edupage) - 2 hodiny 

Odborný výcvik – I.E trieda, odbor MSZ – 29.01.2021 (Edupage) - 2 hodiny 

Odborný výcvik – I.E trieda, odbor MSZ – 12.02.2021 (Edupage) - 2 hodiny 

Odborný výcvik – I.E trieda, odbor MSZ – 26.02.2021 (Edupage) - 2 hodiny 

Odborný výcvik – I.E trieda, odbor MSZ – 12.03.2021 (Edupage) - 2 hodiny 

Odborný výcvik – I.E trieda, odbor MSZ – 26.03.2021 (Edupage) - 2 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. Ján Salaj 
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 – aplikácia Edupage  

ODV – 15.01.2021 – I.E trieda, odbor MSZ 

Technologický postup prípravy výroby súčiastky. Extra hodina bola zameraná na pochopenie 

významu technickej prípravy výroby. Samoštúdiom zadaných materiálov musí žiak pochopiť aký je 

význam technickej prípravy výkresovej dokumentácie, z čoho sa samotná dokumentácia skladá a aký 

je postup samotnej prípravy technickej dokumentácie, akú technickú literatúru použijeme pri 

vypracovaní technologického postupu výroby. 

 

ODV – 15.01.2021 – I.E trieda, odbor MSZ 

Výroba súčiastky podľa vlastného výberu 1. Podľa pochopenia predošlej témy musí žiak vypracovať 

kompletný technologický postup danej súčiastky. Jedná sa o detailnú súčiastku“ Zveráka“ podľa 

vlastného výberu. Technologický postup vypracuje do vopred pripraveného tlačiva, ktoré obsahuje 

všetky potrebné kolónky technickej dokumentácie. Jedná sa o najmenej zložitú súčiastku zveráka. 

 

ODV – 29.01.2021 – I.E trieda, odbor MSZ  

Výroba súčiastky podľa vlastného výberu 2. Podľa pochopenia prvej témy, technologickej prípravy 

výroby vypracuje žiak zložitejšiu detailnú súčiastku so zostavy „Zveráka“. Pri tomto technologickom 

postupe, bude využívať aj strojnícke tabuľky. Všetko vypracuje do vopred pripraveného tlačiva. 

Obsah všetkých kolóniek tlačiva musí byt vyplnený. 

 

ODV – 29.01.2021 – I.E trieda, odbor MSZ  

Výroba súčiastky podľa vlastného výberu 3. Extra hodina bola zameraná na technologickú prípravu 

výroby a jej pochopenie významu pre prax. Samoštúdiom zadaných materiálov, musí žiak pochopiť 

aký význam má správne vypracovanie a zadanie technologického postupu pracovníkovi pri výrobe 

súčiastky, prečo je potrebné dodržiavať technologický postup v praxi. 

 

ODV – 12.02.2021 – I.E trieda, odbor MSZ  

Prezentácia výrobku. Hodina bola zameraná na pochopenie vzťahov medzi výrobou a produktivitou 

práce a ich významu. Cez spracovanú prezentáciu, bude žiak sledovať aký význam ma správna 

organizácia výroby v praxi, ako sa môže zvýšiť kvalita a produktivita práce, aké vzťahy vo výrobe 

musia byt dodržané aby produktivita rástla. 

 

ODV – 12.02.2021 – I.E trieda, odbor MSZ  

Význam ručného strihania plechov. Zadávaním učebných materiálov má žiak pri samoštúdiu 

pochopiť, aký význam má ručné strihanie plechov, medzi aké delenie materiálov strihanie patrí, aký 

význam má správne používaný strihací plán, pri šetrení materiálu. 

 

ODV – 26.02.2021 – I.E trieda, odbor MSZ  

Strihanie a jeho význam v praxi. Tu je dôležité použiť správny výukový materiál, aby žiaci 

samoštudiom pochopili aký význam má strihanie v praxi. Majú za úlohu zistiť, medzi aké delenie 

materiálov, patrí strihanie. Veľký dôraz treba dávať správnemu rozloženiu daných súčiastok v rámci 

šetrenia materiálu. Žiaci na domácu úlohu dostali spracovať strihací plán zadanej súčiastky. 

 
ODV – 26.02.2021 – I.E trieda, odbor MSZ  

Význam strojného vŕtania v praxi. Hodina bola zameraná na výber a použitie správneho náradia pri 

vŕtaní. Zadaním výukového materiálu sa žiaci dozvedia všetko o strojnom vŕtaní: aké náradie 

používame pri vŕtaní, upínacie pomôcky, meracie pomôcky, ako nastaviť rezné podmienky pri vŕtaní, 

dodržiavanie bezpečnosti práce pri vŕtaní. Domáca úloha: Popísať, aké druhy upínania vrtákov 

používame pri strojnom vŕtaní? 

 

ODV – 12.03.2021 – I.E trieda, odbor MSZ  

Používanie a význam vŕtania. Cieľom hodiny je vysvetliť žiakom význam vŕtania v praxi: ako zvýšiť 
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produktivitu práce pri kusových a sériových zákazkách na vŕtanie, ako si správne určím rezné 

podmienky pri vŕtaní pri použití rôznych druhov materiálov. Domáca úloha. Vypočítať otáčky 

a posuv pri zadaní rezných podmienok. Celý výpočet spracovať na tlačivo. Použiť strojnícke tabuľky. 

 

ODV – 12.03.2021 – I.E trieda, odbor MSZ  

Voľba nástrojov na vŕtanie. Cieľom extra hodiny bolo skontrolovať, či si žiaci zvolili správny stroj 

a náradie na vŕtanie. Bola im zadaná výkresová dokumentácia. Žiak musí podľa nej určiť, aký druh 

vŕtania by použil a aký nástoj by na vŕtanie zvolil, spracovať správny technologický postup na vŕtanie 

do priloženej tabuľky. 
 

ODV – 26.03.2021 – I.E trieda, odbor MSZ  

Rozdelenie závitov a ich význam. Hodina bola zameraná na význam závitov v praxi a ich označenie 

podľa tabuliek. Žiaci dostali materiál s témou ako správne používať strojnícke tabuľky, ako sa vedieť 

v tabuľkách rýchlo orientovať a vyhľadávať jednotlivé závity, druhy závitov, ich použitie v praxi 

a správne označovanie. Domáca úloha: Podľa STN musí žiak vyhľadať v tabuľkách správny druh 

závitu. 

 

ODV – 26.03.2021 – I.E trieda, odbor MSZ  

Tvorba technologického postupu na rezanie závitov. Zadaním učebného materiálu mal žiak pochopiť 

čo je dôležité pri rezaní závitov, ako rozdeľujeme rezanie závitov, aké náradie na to používame a aký 

je správny postup pri ručnom rezaní závitov. Precvičili sme si aj používanie strojníckych tabuliek. 

 

 

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Bc. Ján Salaj, 31.03.2021 

Podpis  

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

Podpis  


