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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 tried: 

-  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 apríl 2021 -  2 extra hodiny 

Počet odučených hodín za mesiac máj 2021 - 1 extra hodina 

Počet odučených hodín za mesiac jún 2021 - 2 extra hodiny 

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením nákazy vírusu COVID-19 boli 2 extra hodiny 

predmetu ruský jazyk v mesiaci apríl  odučené dištančnou formou. Ich zoznam a popis sú uvedené 

v prílohe č.1 a prílohe č.2. Podľa regionálneho COVID automatu  a usmernení MŠVVaŠ SR od 

dátumu 11.05.2021 mohli nastúpiť na teoretické vyučovanie aj žiaci nižších ročníkov. Preto ďalšie 3 

extra hodiny predmetu ruský jazyk už boli odučené prezenčnou formou. 

 

Popis extra hodín vyučovaných prezenčnou formou 
 

RUJ  – 27.05.2021 – III.D trieda  

Téma – Krajina, ktorej jazyk sa učím, čítanie s porozumením, doplnenie. Žiaci dostali tému Krajina, 

ktorej jazyk sa učím. Tému si vypočuli od vyučujúcej, aby sa naučili správnu výslovnosť pri nových 

slovách a spojeniach. Následne si tému prečítali  a prepísali azbukou do zošita. 

 

RUJ  – 10.06.2021 – III.D trieda  

Téma – Krajina, ktorej jazyk sa učím – časovanie slovies, skloňovanie podstatných mien.  Žiaci 

museli prečítať tému - Krajina, ktorej jazyk sa učím . V téme sa nachádzajú slovesá a podstatné mená. 
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Úlohou bolo časovať zadané slovesá a skloňovať podstatné mená. 

 

RUJ  – 24.06.2021 – III.D trieda  

Téma – Slovensko.  Konverzácia  - Bratislava – hlavné mesto Slovenskej republiky.  Žiaci si doma 

pripravili informácie o Bratislave a na hodine sme rozprávali o histórii mesta, o kultúrnych 

a historických miestach, o modernej výstavbe. Vysvetlili sme si význam Bratislavy pre cele 

Slovensko. Úlohou žiakov a cieľom overovania vedomostí bolo nielen konverzovať o hlavnom meste 

Slovenskej republiky, ale aj precvičiť si slovnú zásobu k téme.  

 

 

Príloha č. 1 

 

Zoznam extra hodín vyučovaných dištančnou formou offline – aplikácia Edupage 

 

Ruský jazyk – III.D trieda – 14.04.2021 (Edupage) 

Ruský jazyk – III.D trieda – 28.04.2021 (Edupage) 

 

 

Príloha č. 2 

 

Popis extra hodín vyučovaných dištančnou formou offline – aplikácia Edupage 

 

RUJ  – 14.04.2021 – III.D trieda (Edupage) 

Téma – Vzťahy medzi ľuďmi, rozprávanie podľa obrázkov. Úlohou žiakov bolo popísať obrázky k 

téme - Vzťahy medzi ľuďmi. Obrázky žiaci dostali k dispozícii cez  informačný systém školy 

Edupage  na predchádzajúcej dištančnej vyučovacej hodine. Doma si prečítali tému a mohli sa 

pripraviť na popis obrázkov.  Úlohu poslali vyučujúcemu v dohodnutom termíne.  

 

RUJ  – 28.04.2021 – III.D trieda (Edupage) 

Téma – Domov a bývanie, gramatické cvičenie na prebrané učivo, predložky v ruštine - kontrola 

výstupov zo samoštúdia žiakov formou testových úloh s možnosťou výberu správnej odpovede 

a doplňovacích otázok. Cieľom overovania vedomostí bolo zistiť správnosť používania  predložiek   

v ruštine.  

 

 

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Ing. Ľudmila Mrázová , 30.06.2021 

Podpis 
 
 

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

Podpis 
 
 


