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4.6.2  štandardná stupnica 
jednotkových nákladov – extra hodiny

Obdobie vykonávanej činnosti 01.09.2020 – 30.09.2020

Správa o činnosti:

Táto správa je výstupom z extra hodín v predmete Odborný výcvik (ODV) pre prvý ročník študijného
odboru 2413 K MSZ – „mechanik strojov a zariadení“.

mesia
c

trieda odbor dátum téma
počet hodín

9/2020

I. E MSZ 16.9.2020 Konštrukčná príprava výroby 1
I. E MSZ 28.9.2020 Technologická príprava výroby 1
I. E MSZ 29.9.2020 Ekonomická príprava výroby 1
spolu 3

16.9.2020 Konštrukčná príprava výroby – Hodina bola zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti –
čítanie  technických výkresov.  Počas  extra  hodiny  žiaci  pracovali  s technickou dokumentáciou na
výrobu zveráka. Súčasťou výkresu bol aj kusovník, podľa ktorého žiaci identifikovali jednotlivé časti
zveráka. K dispozícii mali aj vyrobené jednotlivé časti zveráka. Tieto časti museli následne označiť
správnym poradovým číslom z kusovníka. Na záver hodiny mali za úlohu na prázdny papier nakresliť
základovú dosku zveráka v mierke (1:1).

28.9.2020 Technologická príprava výroby – Žiaci pracovali vo dvojiciach. K dispozícii mali výrobný
výkres súčiastky. Podľa výrobného výkresu mali identifikovať súčiastku medzi hotovými výrobkami
umiestnenými na pracovnom stole. Keď ju správne identifikovali spoločne vo dvojici vypracovali
jednoduchý postup výroby. Tento postup potom prezentovali pred svojimi spolužiakmi. 

29.9.2020 Ekonomická príprava výroby – Cieľom hodiny bolo určiť cenu polotovaru potrebného na
výrobu súčiastky podľa výrobného výkresu. Zameraná bola na orientáciu v Strojníckych tabuľkách
a na  vyhľadávanie  informácií  v dostupných  cenníkoch.  Úlohou  žiakov  bolo  z popisového  poľa
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správne určiť veľkosť polotovaru potrebného na výrobu, následne tento polotovar nájsť v tabuľkách
a podľa počtu kusov určiť veľkosť (rozmery) nakupovaného materiálu. K dispozícii mali tri cenníky
z ktorých museli  zistiť najlacnejšieho dodávateľa. Do úvahy bolo potrebné brať aj cenu dodávky,
rezanie materiálu.

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Bc. Ján Salaj, 30.09.2020

Podpis

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

Podpis
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