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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 triedy: 

-  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 október 2020 -  2 extra hodiny 

Počet odučených hodín za mesiac november 2020 - 2 extra hodiny 

Počet odučených hodín za mesiac december 2020 – 2  extra hodina 

 

ANJ – 08.10.2020 – III.D trieda 

Téma tejto hodiny bola komunikácia a jej formy pomocou opisu obrázkov. Rozprávanie je jazyková 

zručnosť, ktorá vyžaduje priamu interakciu či už od učiteľa, alebo od spolužiakov. Avšak dá sa 

trénovať aj s pomocou modernej technológie. Na hodine sme si ukázali, ako jednoducho s použitím 

hlasových správ v aplikácii Messenger dokážeme túto zručnosť trénovať aj počas prípadného 

dištančného vzdelávania.  

 

Príloha č. 1 

 

Zoznam extra hodín vyučovaných dištančnou formou offline – aplikácia Edupage a online – 

aplikácie Discord, Messenger. 

 

Anglický jazyk- III.D trieda – 21.10.2020 (Edupage) 

Anglický jazyk- III.D trieda – 4.11.2020 (Edupage, Discord) 

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 Mgr. Martin Gábor 
Druh školy  Stredná odborná škola 
Názov a číslo rozpočtovej položky rozpočtu 

projektu 
4.6.2  štandardná stupnica jednotkových 
nákladov – extra hodiny 

Obdobie vykonávanej činnosti 01.10.2020 – 31.12.2020 
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Anglický jazyk- III.D trieda – 18.11.2020 (Messenger) 

Anglický jazyk- III.D trieda – 2.12.2020 ((Edupage, Discord) 

Anglický jazyk- III.D trieda- 16.12.2020 (Edupage, Discord) 

 

 
Príloha č. 2 

 

Popis extra hodín vyučovaných dištančnou formou offline – aplikácia Edupage a online – 

aplikácie Discord, Messenger. 

 

ANJ – 21.10.2020 – III.D trieda (Edupage) 

Na tento prvej dištančnej extra hodine mali žiaci k dispozícii na vypracovanie tri cvičenia na 

zopakovanie tvorby otázok v prítomnom čase. Použili sme novú učebnicu od Oxford Learning 

Grammar. Táto učebnica gramatiky je inovatívna v tom, že si ju vieme pomocou aplikácie stiahnuť 

do mobilného telefónu a pomocou funkcie screenshot vieme uložiť obrázok s konkrétnym cvičením 

do mobilu a cez aplikáciu Edupage sa dá hneď poslať žiakom.  

 

ANJ – 4.11.2020 – III.D trieda (Edupage, Discord) 

Na tejto hodine sme sa venovali písaniu listu priateľovi. Vysvetlili sme si náležitosti, ktoré k listu 

patria. Tiež sme sa učili používať aplikáciu Discord, ktorú vyučujúci nepoznal a niektorí žiaci ju 

používajú na komunikáciu pri hraní hier. Táto aplikácia umožňuje vytvorenie virtuálnej miestnosti, 

kde je možné používať chat a videohovor bez časového obmedzenia.  

 

ANJ – 18.11.2020 – III.D trieda (Messenger) 

Hodinu sme využili na individuálnu komunikáciu so žiakmi prostredníctvom aplikácie Messenger. 

Zosumarizovali sme si domáce úlohy, aktivity a progres v edukačných aplikáciách. Niektorí žiaci  

poslali vyučujúcemu screenshot svojho progresu, iní mu odporučili nové aplikácie, ktoré majú 

potenciál, aby boli zaradené do výučby, nakoľko ich je veľké množstvo (aj toto bola aktivita, ktorú 

mohli žiaci vo voľnom čase vykonávať na zvýšenie svojich IKT zručností).  

 

ANJ - 2.12.2020 - III.D trieda (Edupage, Discord) 

Na tejto hodine sme sa venovali tvorbe otázok v jednoduchom minulom čase. Žiaci dostali screenshot 

s tromi cvičeniami a pomocou aplikácie Discord sme si tieto cvičenia spoločne vypracovali.  

 

ANJ - 16.12.2020 – III.D trieda (Edupage, Discord) 

Hodinu sme v rámci čitateľskej gramotnosti venovali prekladu obľúbenej piesne „All i want for 

christmass is you“. Žiaci mohli používať Google prekladač a pomocou aplikácie Discord sme túto 

pieseň spoločne preložili do slovenčiny. Na domácu úlohu žiaci dostali rovnaké zadanie, avšak výber 

vianočnej piesne bol ponechaný na nich.  

 

  

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Mgr. Martin Gábor, 31.12.2020 

Podpis  

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

Podpis  

 

 

 


