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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.D triedy 

študijného odboru 2426 K – „programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení“. 

 

Počet odučených hodín za mesiac apríl 2021 - 4 extra hodiny 

Počet odučených hodín za mesiac máj 2021 - 3 extra hodiny 

Počet odučených hodín za mesiac jún 2021 - 4 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 – 16.04.2021 – I.D trieda, odbor POSZ – 1 hodina 

Technologický postup výroby súčiastky - vodiaca tyč. Žiaci boli oboznámení s technickým výkresom 

- vodiaca tyč, maticový stojan. Úlohou žiaka bola do čistého tlačiva zapísať technologický postup 

výroby danej predpísanej súčiastky. Ďalším cieľom tejto extra hodiny bolo precvičovanie orientácie 

žiakov v strojníckych tabuľkách. 

 

ODV – 16.04.2021 – I.D trieda, odbor POSZ – 1 hodina 

Technologický postup výroby súčiastky-maticový stojan. Žiaci boli oboznámení s technickým 

výkresom - vodiaca tyč, maticový stojan. Úlohou žiaka bola do prázdneho tlačiva postupu zapísať 

technologický postup výroby danej predpísanej súčiastky. Cieľom hodiny bolo aj správne sa 

orientovať v strojníckych tabuľkách. 

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 01.04.2021 – 30.06.2021 
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ODV – 30.04.2021 – I.D trieda, odbor POSZ – 1 hodina 

Technologický postup výroby súčiastky - maticový stojan. Úlohou žiakov bolo vypracovať 

technologický postup výroby danej súčiastky. Nasledovala kontrola práce žiakov a opravy 

technologických postupov. 

 

ODV – 30.04.2021 – I.D trieda, odbor POSZ – 1 hodina 

Technologický postup výroby súčiastky - presuvná skrutka. Táto vyučovacia hodina bola venovaná 

príprave technologického postupu. Ako hlavný cieľ bolo správne sa orientovať v strojníckych 

tabuľkách a stanoviť výber polotovarov podľa  STN pre výrobu presuvnej skrutky. 

 

ODV – 11.05.2021 – I.D trieda, odbor POSZ – 1 hodina 

Technologický postup výroby súčiastky - presuvná skrutka. Táto extra vyučovacia hodina z 

odborného výcviku sa zaoberala vhodnou voľbou  použitých nástrojov, meradiel a náradia potrebného 

na výrobu presuvnej skrutky pomocou katalógov so zameraním na strojné obrábanie – sústruženie. 

Na konci hodiny si žiaci mali sami vypracovať technologický postup, ktorý im následne majster 

odborného výcviku skontroloval. 

 

ODV – 24.05.2021 – I.D trieda, odbor POSZ – 1 hodina 

Technologický postup výroby súčiastky - pohyblivá čeľusť. Táto extra vyučovacia hodina z 

odborného výcviku sa zaoberala vhodnou voľbou  použitých nástrojov, meradiel a náradia potrebného 

na výrobu pohyblivej čeľusťe pomocou katalógov so zameraním na strojné obrábanie – frézovanie. 

Bola dôležitá pre žiakov, aby si pri strojnom obrábaní vedeli správne zvoliť nástroje, meradlá a 

náradie potrebné na výrobu. 
 

ODV – 25.05.2021 – I.D trieda, odbor POSZ – 1 hodina 

Technologický  postup výroby súčiastky - pohyblivá čeľusť. Príprava vzorových materiálov na tvorbu 

technologického postupu danej súčiastky vyrobenej kombináciou ručného a strojného spracovania 

kovov pri výrobe pohyblivej čeľusťe. Hlavným cieľom bol samotný technologický postup výroby 

časti strojného zveráka. 
 

ODV – 07.06.2021 – I.D trieda, odbor POSZ – 1 hodina 

Technologický  postup výroby súčiastky - pevná čeľusť. Táto extra vyučovacia hodina z odborného 

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

pevnej čeľusťe pomocou katalógov so zameraním na strojné obrábanie – frézovanie. Úlohou žiakov 

bolo naštudovať si pripravený študijný materiál a nejasnosti konzultovať s majstrom odborného 

výcviku. Forma vyučovacej hodiny mala za cieľ rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov a ich čítanie 

s porozumením v súvislosti s technickou gramotnosťou. 

 

ODV – 08.06.2021 – I.D trieda, odbor POSZ – 1 hodina 

Technologický postup výroby súčiastky - pevná čeľusť. Príprava materiálov na tvorbu 

technologického postupu danej súčiastky vyrobenej kombináciou ručného a strojného spracovania 

kovov pri výrobe pevnej čeľusťe. Žiakom bol vysvetlený spôsob spracovania technologického 

postupu výroby časti strojného zveráka. 

 

ODV – 21.06.2021 – I.D trieda, odbor POSZ – 1 hodina 

Technologický postup výroby súčiastky - skrutka, základová doska. Návrh výroby súčiastky – 

skrutka, základová doska. Hlavným cieľom bolo vypracovanie samotného technologického postupu 

výroby časti strojného zveráka. Pri vypracovaní bola dôležitým predpokladom správnosti aj efektivita 

výroby, ktorá v žiakoch rozvíjala finančnú gramotnosť. 

 

ODV – 22.06.2021 – I.D trieda, odbor POSZ – 1 hodina 

Vyhodnotenie technologického postupu  - zverák, súčiastky. Posledná extra hodina bola zameraná na 

prezentáciu samostatných žiackych prác, ich oprave a hodnoteniu. Poukazovalo sa na najčastejšie 

chyby a nedostatky a tiež na finančnú náročnosť výroby súčiastky podľa konkrétneho postupu. 
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Súčasťou vyhodnotenia jednotlivých prác bolo aj samohodnotenie žiakov.  

 

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Bc. Štefan Nap, 30.06.2021 

Podpis  

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

Podpis  


