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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 Počítačová grafika (POG) pre tretí ročník 

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

 

mesiac trieda odbor dátum téma 
počet 

hodín 

01/2021 

III.E POSZ 12.01.2021 
Kótovanie priamych rozmerov 

Kótovanie uhlov 
2 

III.E POSZ 26.01.2021 
Kótovanie dutín 

Kótovanie závitov 
2 

spolu  4 

02/2021 

III.E POSZ 09.02.2021 Precvičovanie kótovania 2 

III.E POSZ 23.02.2021 Precvičovanie kótovania 2 

spolu  4 

03/2021 

III.E POSZ 09.03.2021 Voľba druhu šrafovania 2 

III.E POSZ 23.03.2021 Precvičovanie šrafovania 2 

spolu  4 

celkom  12 

Extra hodiny v mesiaci január boli odučené dištančnou formou prostredníctvom informačného 

systému školy EduPage a aplikácie Zoom. Extra hodiny v mesiaci február až marec boli odučené 

prezenčnou formou v malých skupinkách (5+1). 

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. Jana Hollá 
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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POG – 09.02.2021 – III.E/POSZ – Precvičovanie kótovania – V rámci extra hodín žiaci precvičovali 

kótovanie jednoduchých súčiastok. Kótovanie bolo zamerané na priame rozmery. Na začiatku prvej 

hodiny museli žiaci vypracovať pracovný list zameraný na všeobecné zásady kótovania. Ich úlohou 

bolo nielen odpovedať na teoretické otázky, ale aj aktívne vyhľadávať chyby, zámerne vytvorené 

v technických výkresoch. Tieto otázky boli zamerané na čitateľskú a technickú gramotnosť.  

 

POG – 23.02.2021 – III.E/POSZ – Precvičovanie kótovania – Precvičovanie bolo zamerané na 

zložitejšie súčiastky (uhly, oblúky, zaoblenia, zrazené hrany, kótovanie prerušení). Žiaci si mali 

možnosť vyskúšať rôzne varianty kótovania oblúkov - stredovým uhlom, dĺžkou tetivy a aj dĺžkou 

oblúka. Ich úlohou bolo rozhodnúť, ktorý z variant kótovania je vhodnejší pri rôznych súčiastkach. 

V rámci druhej extra hodiny si precvičovali kótovanie dutín a závitov, kótovanie na neúplnej 

kótovacej čiare, kótovanie na odkazovej čiare.  

 

POG – 09.03.2021 – III.E/POSZ – Voľba druhu šrafovania – Prostredníctvom pracovného listu si na 

začiatku hodiny žiaci zopakovali základné pravidlá kreslenia telies rezaných myslenou rovinou – 

rezy. Následne mali na interaktívnej tabuli z obrázkov identifikovať tie rezy a prierezy, ktoré boli 

šrafované správne a ktoré nesprávne. Po zopakovaní žiaci kreslili jednoduché súčiastky a ich úlohou 

bolo vytvoriť rovinu rezu, samotný rez a vytvoriť šrafovanie reznej plochy. Ich úlohou bolo meniť 

farby a smer šrafovania na jednotlivých súčiastkach. 

 

POG – 23.03.2021 – III.E/POSZ – Precvičovanie šrafovania – žiakom bola zadaná komplexná úloha. 

V rámci extra hodiny mali v programe nakresliť súčiastku podľa 3D modelu. Následne mali vhodne 

zvoliť rovinu rezu súčiastky a vyšrafovať všetky potrebné plochy. Vytvorený výkres si vytlačili 

a medzi sebou vymenili. Ich úlohou bolo podľa 3D modelu skontrolovať či je súčiastka správne 

nakreslená, okótovaná a či je správne určená vhodná rovina rezu a použité správne šrafovanie.  

 

 

Príloha č. 1 

 

Zoznam extra hodín vyučovaných dištančnou formou – aplikácia Edupage, Zoom 

mesiac trieda odbor dátum téma 
počet 

hodín 
použitá aplikácia 

01/2020 

III.E POSZ 12.01.2021 

Kótovanie priamych 

rozmerov 

Kótovanie uhlov 

2 Edupage, Zoom 

III.E POSZ 26.01.2021 
Kótovanie dutín 

Kótovanie závitov 
2 Edupage, Zoom 
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Príloha č. 2 

 

Popis extra hodín vyučovaných dištančnou formou –EduPage , Zoom 

 

POG – 12.01.2021 – III.E/POSZ – Kótovanie priamych rozmerov a Kótovanie uhlov. Prostredníctvom 

školského informačného systému bolo žiakom zaslané výukové video zamerané na nastavenie 

kótovacích štýlov časť 1.  https://www.youtube.com/watch?v=55R_OlVOpfc&t=125s.  Druhá hodina 

prebiehala prostredníctvom programu Zoom. Žiaci mali možnosť opýtať sa na tie časti nastavovania, 

ktoré im neboli jasné. Úlohou žiakov bolo po prezentácii videa vypracovať jednoduchý pracovný list, 

kde odpovedali na  jednoduché praktické otázky a následne vyplnený pracovný list posielali 

prostredníctvom Edupage na vyhodnotenie.       

 

POG – 26.01.2021 – III.E/POSZ - Kótovanie dutín a Kótovanie závitov. Prostredníctvom školského 

informačného systému bolo žiakom zaslané výukové video zamerané na nastavenie kótovacích štýlov 

časť 2.  https://www.youtube.com/watch?v=AMxUlhqwegw&t=7s. Úlohou žiakov bolo po prezentácii 

videa vypracovať jednoduchý pracovný list, kde odpovedali na  jednoduché otázky a následne vyplnený 

pracovný list posielali prostredníctvom Edupage na vyhodnotenie.  Počas druhej extra hodiny, ktorá 

prebiehala cez program ZOOM prebiehalo vyhodnotenie pracovných listov. 

 

  

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Ing. Jana Hollá, 31.03.2021 

Podpis  

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

Podpis  

 

https://www.youtube.com/watch?v=55R_OlVOpfc&t=125s
https://www.youtube.com/watch?v=AMxUlhqwegw&t=7s

