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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 študijných 

odborov: 

- III.D trieda – študijný odbor „programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení“ – 

skratka POSZ - delená hodina  

- III.E trieda -  študijný odbor „mechanik elektrotechnik“ – skratka MEL.  

 

Počet odučených hodín za mesiac september 2021 -  3 extra hodiny 

 

ANJ – 14.9.2021 – III.D trieda, delená hodina  

Na tejto hodine sme sa so žiakmi oboznámili s programom extra hodín v rámci anglického jazyka. 

Definovali sme si pojmy ako čitateľská a finančná gramotnosť. Rovnako prebehla diskusia 

o možnostiach využívania modernej technológie pri vyučovaní anglického jazyka. Nakoľko žiaci 

majú zakúpenú najnovšiu verziu učebnice Headway 5th edition, túto hodinu sme venovali na 

vytvorenie žiackeho konta pre prihlásenie sa do online učebnice a pracovného zošita. Po registrácii sa 

žiakom otvorila možnosť pracovať s učebnicou z domu, rovnako aj možnosť online testovania svojho 

progresu. Výhodou tohto typu učenia sa je možnosť kedykoľvek pracovať na cvičeniach, na druhej 

strane nevýhoda je nutnosť stabilného internetového pripojenia.  

 

ANJ – 17.9.2021 – III.E trieda, odbor MEL  

Na tejto hodine sme sa so žiakmi oboznámili s programom extra hodín v rámci anglického jazyka. 

Definovali sme si pojmy ako čitateľská a finančná gramotnosť. Rovnako prebehla diskusia 

o možnostiach využívania modernej technológie pri vyučovaní anglického jazyka. Nakoľko žiaci 

majú zakúpenú najnovšiu verziu učebnice Headway 5th edition, túto hodinu sme venovali na 

vytvorenie žiackeho konta pre prihlásenie sa do online učebnice a pracovného zošita. Po registrácii sa 
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žiakom otvorila možnosť pracovať s učebnicou z domu, rovnako aj možnosť online testovania svojho 

progresu. Výhodou tohto typu učenia sa je možnosť kedykoľvek pracovať na cvičeniach, na druhej 

strane nevýhoda je nutnosť stabilného internetového pripojenia. Obidve triedy majú zakúpenú 

rovnakú učebnicu Headway. Jediný rozdiel je počet žiakov v skupine. Preto bude do budúcna 

zaujímané sledovať progres týchto dvoch skupín, ktoré sa učia súbežne.  

 

ANJ – 28.9.2021 – III.D trieda, delená hodina  

Na tejto vyučovacej hodine sme sa so žiakmi venovali čítaniu článku o osobnosti človeka v učebnici 

Headway na strane 24-25. Na čítanie článku sme použili dataprojektor s počítačom a pomocou 

stránky www.oxfordlearnersbookshelf.com sa nám zobrazila interaktívna verzia učebnice. Pomocou 

funkcie zoom sme si priblížili konkrétny text a žiaci čítali po jednom nahlas. Výhodou online verzie 

učebnice je, že žiaci v prípade zabudnutia si učebnice doma môžu plnohodnotne pracovať na 

zadaných úlohách. Počas rokov som získal niekoľko prihlasovacích kódov aj k iným učebniciam 

a preto je možné ich používať ako doplnkový materiál pri vyučovaní. Pri použití interaktívnej tabule 

sa z tejto učebnice stane ešte plnohodnotnejší nástroj pri výučbe, nakoľko žiaci pomocou prsta 

dokážu dopĺňať cvičenia a pracovať na daných úlohách. Táto forma výučby ma nielen inovatívny 

charakter ale aj v čase rastúcej environmentálnej krízy výrazne prispieva k šetreniu životného 

prostredia, nakoľko sa nemusia tlačiť nové učebnice. Podmienkou úspešného používania tohto typu 

učebnice je stabilné internetové pripojenie, plnohodnotná dotyková interaktívna tabuľa a technická 

podpora vo forme kvalitného stolového počítača s dataprojektorom.  

 

 

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Mgr. Martin Gábor, 1.10.2021 

Podpis 
 
 

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

Podpis 
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