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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 Ruský jazyk  (RUJ) v treťom ročníku študijných 

odborov triedy: 

-  III.D – študijný odbor „programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení“ (skratka POSZ) 

-  III.D – študijný odbor „mechanik elektrotechnik“ (skratka MEL) 

 

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 ruský 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 

 

Ruský jazyk – III.D trieda – 20.01.2021 (Edupage) 

Ruský jazyk – III.D trieda – 03.02.2021 (Edupage) 

Ruský jazyk – III.D trieda – 17.02.2021 (Edupage) 

Ruský jazyk – III.D trieda – 17.03.2021 (Edupage) 

Ruský 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 Ing. Ľudmila Mrázová  
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 Edupage 

 

RUJ  – 20.01.2021 – III.D trieda (Edupage) 

Téma – Masmédiá, čítanie s porozumením, doplnenie. Žiaci dostali tému Masmédiá, ktorú si museli 

vypočuť z nahrávky vyučujúceho, prečítať a prepísať. K téme dostali osnovu, podľa ktorej museli 

napísať list kamarátovi alebo kamarátke o masmédiách, ktoré používajú  a ktoré je ich obľúbené. List 

ako prílohu poslali vyučujúcemu v dohodnutom termíne.  

 

RUJ  – 03.02.2021 – III.D trieda (Edupage) 

Téma – Mládež a jej svet  – časovanie slovies, skloňovanie podstatných mien. Žiaci si museli prečítať 

tému - Mládež a jej svet. V téme sa nachádzajú slovesá a podstatné mená. Úlohou bolo časovať 

slovesá a skloňovať podstatné mená, ktoré im poslal vyučujúci. Vyčasované slovesá a vyskloňované 

podstatné mena poslali vyučujúcemu v dohodnutom termíne.  

 

RUJ  – 17.02.2021 – III.D trieda (Edupage) 

Téma – Človek a spoločnosť – práca s textom – príprava podkladov pre samoštúdium žiakov.  

Žiakom bola zverejnená téma, ktorú si mohli prečítať a aj si vypočuť z nahrávky vyučujúceho. Tému 

žiaci mali za úlohu preložiť. Dostali k nej test s 10 otázkami, na ktoré museli odpovedať a poslať 

vyučujúcemu  v dohodnutom termíne.  

 

RUJ – 17.03.2021 – III.D trieda (Edupage) 

Téma – Domov a bývanie - kontrola výstupov zo samoštúdia žiakov. Žiaci si prečítali a preložili tému 

- Domov a bývanie, v ktorej  sa nachádzali prídavné mená, zámená, číslovky. Úlohou bolo  skloňovať 

prídavné mená, zámená a číslovky, ktoré im zadal vyučujúci a následne mu ju preposlať na kontrolu. 

Vyučujúci im oznámil výsledky kontroly. 

  

RUJ  – 31.03.2021 – III.D trieda (Edupage) 

Téma – Stravovanie, jedlá a nápoje v Rusku - rozširujúci text, ktorý si študenti museli vypočuť z 

nahrávky, prečítať a prepísať. Na základe textu ich úlohou bolo napísať o stravovacích návykoch, 

jedlách, nápojoch na Slovensku, napísať o svojom obľúbenom jedle a nápojoch a poslať vyučujúcemu  

v dohodnutom termíne na kontrolu.  

 

 

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Ing. Ľudmila Mrázová, 31.03.2021 

Podpis  

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

Podpis  


