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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 I.E triedy 

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

 

Počet odučených hodín za mesiac apríl 2021 -  4 extra hodiny 

Počet odučených hodín za mesiac máj 2021 - 5 extra hodiny 

Počet odučených hodín za mesiac jún 2021 - 3 extra hodiny 

 

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

skupinkách (5+1). Podľa regionálneho COVID automatu  a usmernení MŠVVaŠ SR od dátumu 

11.05.2021 mohli nastúpiť na teoretické a praktické vyučovanie aj žiaci nižších ročníkov. Preto boli 

všetky hodiny predmetu Odborný výcvik odučené prezenčne. 

 

Popis extra hodín vyučovaných prezenčnou formou  

 

ODV – 9.04.2021 – I.E trieda, odbor MSZ 

Návrh výrobku podľa prebratých tém. Extra hodina bola zameraná na pochopenie významu 

technickej prípravy výroby. Pri tejto téme musí žiak pochopiť, aký je význam technickej prípravy 

výkresovej dokumentácie, z čoho sa samotná dokumentácia skladá, aký je postup samotnej prípravy 

technickej dokumentácie a akú technickú literatúru použije pri vypracovaní technologického postupu 

výroby. 

 

ODV – 9.04.2021 – I.E trieda, odbor MSZ 

Vypracovanie technologického postupu k danému výrobku. Podľa pochopenia predošlej témy museli 

žiaci vypracovať kompletný technologický postup danej súčiastky. Jedná sa o detailnú súčiastku 

kotliny podľa vlastného výberu. Technologický postup vypracuje do vopred pripraveného tlačiva, 
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ktoré obsahuje všetky potrebné kolónky technickej dokumentácie.  

 

ODV – 23.04.2021 – I.E trieda, odbor MSZ  

Význam ručného a strojného brúsenia. Pri tejto téme sme sa zamerali na strojné a ručné brúsenie, ich 

význam a použitie v praxi. Žiak sa musí naučiť používať ručnú a strojnú brúsku pri technologickom 

postupe výroby. Zároveň musí dbať na bezpečnosť pri ich používaní. Dôležitým aspektom výroby je 

aj efektivita práce, ktorú sme si tiež objasnili. 

 

ODV – 23.04.2021 – I.E trieda, odbor MSZ  

Používanie brúsenia v praxi a jeho správne používanie. Extra hodina bola zameraná na správny výber 

náradia na brúsenie. Žiak musí dbať na produktivitu práce a zároveň aj na kvalitu vyrábanej 

súčiastky. Zároveň musí  dodržiavať  správny technologický postup pri výrobe a požívaní brúsenia. 

 

ODV – 7.05.2021 – I.E trieda, odbor MSZ  

Význam nitovania v praxi. Extra hodina bola zameraná na význam nitovania v praxi, kde a za akých 

podmienok sa nitovanie používa. Žiaci musia vedieť pochopiť význam strojného a ručného nitovania, 

aké náradie a stroje sa pri nitovaní používajú. 

 

ODV – 7.05.2021 – I.E trieda, odbor MSZ  

Technologický postup pri ručnom a strojnom nitovaní. Táto extra hodina bola zameraná na 

vysvetlenie správneho technologického postupu pri ručnom a strojnom nitovaní, aké náradie 

a nástroje sa majú použiť pri kompletnom zhotovení výrobku nitovaním. 

 

ODV – 17.05.2021 – I.E trieda, odbor MSZ  

Návrh výrobku ktorý obsahuje všetky prebraté témy. Na tejto extra hodine  žiaci navrhli výrobok, 

ktorý obsahuje všetky témy ktoré doposiaľ prebrali. Jednalo sa o „Plášť kotliny“. Žiaci k tomuto 

výrobku spracovali aj kompletný technologický postup a návrh náradia ktoré budú používať pri 

výrobe. Do úvahy mali brať aj ekonomickú stránku výroby a efektivitu práce. Tým sa rozvíjala nielen 

ich technická, ale aj finančná gramotnosť. 

 
ODV – 18.05.2021 – I.E trieda, odbor MSZ  

Prezentácia navrhovanej súčiastky 1.Na tejto extra hodine si žiaci odprezentovali navrhnutý výrobok 

a popísali jeho význam pri kompletnej zostave. Popísali technologický postup výroby a náradie ktoré 

budú používať pri výrobe daného výrobku. 

 

ODV – 31.05.2021 – I.E trieda, odbor MSZ  

Prezentácia navrhovanej súčiastky 2. Na tejto extra hodine si ďalšia skupina žiakov odprezentovala 

navrhnutý výrobok vlastnými slovami a jeho využitie pri kompletnej zostave. Popísali kompletný 

technologický postup výroby danej súčiastky a náradia ktoré pri tom použijú. 

 

ODV – 14.06.2021 – I.E trieda, odbor MSZ  

Prezentácia navrhovanej súčiastky 3. Cieľom ďalšej extra hodiny bola prezentácia nových návrhov 

súčiastok, ktoré obsahujú zatiaľ prebraté témy. Pri týchto návrhoch bolo potrebné aj správne použiť 

technickú literatúru, strojnícke tabuľky a pod. Žiaci sa naučili orientovať v tabuľkách a využívať ich 

pri príprave technologických postupov výroby. 
 

ODV – 15.06.2021 – I.E trieda, odbor MSZ  

Zhodnotenie extra hodín a ich význam a využitie v praxi. Hodina bola zameraná na záverečné 

zhodnotenie významu extra hodín pri vyučovaní na odbornom výcviku. V diskusii sa žiaci samostatne 

vyjadrovali k téme významu spájania teórie s praxou a jeho použitia pri príprave výroby. 

 

ODV – 28.06.2021 – I.E trieda, odbor MSZ  

Vyhodnotenie pochopenia tém počas vyučovania v extra hodinách. Na tejto hodine sme vyhodnotili 

pochopenie tém z extra hodín u jednotlivých žiakov. Zaoberali sme sa správnosťou technologickej 

prípravy výroby a jej postupov, správnym používaním technickej literatúry pri príprave výroby. 
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Súčasťou hodiny bolo aj hodnotenie prác jednotlivých žiakov. Žiaci mali možnosť sa k hodnoteniu 

vyjadriť a v diskusii vyslovovali svoj súhlas alebo nesúhlas s hodnotením ich samých alebo 

hodnotením svojich spolužiakov.  

 

 

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Bc. Ján Salaj, 30.06.2021 

Podpis 
 
 

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

Podpis 
 
 


