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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 Cvičenia z počítačovej grafiky (CPG) v treťom 

ročníku študijných odborov v III.E triede: 

 – študijný odbor „programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení“ (skratka POSZ) 

 – študijný odbor „mechanik strojov a zariadení“ (skratka MSZ) 

 

Počet odučených hodín za mesiac január 2021 -  4 extra hodiny 

Počet odučených hodín za mesiac február 2021 - 4 extra hodiny 

Počet odučených hodín za mesiac marec 2021 - 4 extra hodiny 

 

Vzhľadom na pokračujúcu mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením nákazy vírusu COVID-19 boli 

všetky extra hodiny predmetu CPG odučené dištančnou formou. Ich zoznam a popis sú uvedené 

v prílohe č.1 a prílohe č.2. 

 

  

Príloha č. 1 

 

Zoznam extra hodín vyučovaných dištančnou formou offline – aplikácia Skype   

CPG – 11.01.2021 – III.E trieda (Skype) 

CPG – 13.01.2021 – III.E trieda (Skype) 

CPG – 25.01.2021 – III.E trieda (Skype) 

CPG – 27.01.2021 – III.E trieda (Skype) 

CPG – 08.02.2021 – III.E trieda (Skype) 

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. Róbert Lacko 
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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CPG – 10.02.2021 – III.E trieda (Skype) 

CPG – 22.02.2021 – III.E trieda (Skype) 

CPG – 24.02.2021 – III.E trieda (Skype) 

CPG – 08.03.2021 – III.E trieda (Skype) 

CPG – 10.03.2021 – III.E trieda (Skype) 

CPG – 22.03.2021 – III.E trieda (Skype) 

CPG – 24.03.2021 – III.E trieda (Skype) 

Príloha č. 2 

 

Popis extra hodín vyučovaných dištančnou formou offline – aplikácia Skype   

 

CPG – 11.1.2021 – III.E trieda (Skype) 

Predĺženie úsečky. Žiakom bola vysvetlená funkcia predĺženia úsečky a jej významu, ktorú si mohli 

vyskúšať pri vytváraní technického výkresu zameraného na toto učivo. So žiakmi sme si 

prekonzultovali chyby, ktorých sa často pri tejto funkcii dopúšťajú. 
 

CPG – 13.1.2021 – III.E trieda (Skype) 

Zaoblenie. Žiakom boli vymenované a vysvetlené všetky možnosti a spôsoby zaoblenia hrán 

pri vonkajších alebo vnútorných hranách. Za domácu úlohu dostali vytvoriť technický výkres 

s použitím zaoblenia rohov. 
 

CPG – 25.1.2021 – III.E trieda (Skype) 

Skosenie. Na začiatku hodiny bola prekontrolovaná a ohodnotená domáca úloha a prekonzultované 

niektoré nedostatky v žiackych domácich úlohách. Následne sa preopakovalo učivo zaobľovanie 

rohov a porovnalo sa s novým pojmom skosenia rohov. Opäť žiaci mali možnosť vyskúšať si 

skosenie hrán v technickom výkrese.  

 

CPG – 27.1.2021 – III.E trieda (Skype) 

Kótovanie priamych rozmerov. Na offline hodine sme si popísali a charakterizovali funkciu kóta v 

programe Autocad. Na záver hodiny sme na konkrétnom technickom výkrese použili a preopakovali 

všetky doteraz prebrané funkcie. 
 

CPG – 8.2.2021 – III.E trieda (Skype) 

Kótovanie uhlov. Študentom bola vysvetlená a priradená samostatná úloha, v ktorej mali nakresliť  

výkres podľa vlastnej fantázie. Výkres musel obsahovať nasledovné funkcie: kótovanie uhlov, 

kótovanie dutín, zaoblenie, skosenie. 

 
CPG – 10.2.2021 – III.E trieda (Skype) 

Kótovanie dutín. Na hodine bola žiakom priradená samostatná úloha, kde mali nakresliť výkres podľa 

vlastnej fantázie. Výkres musel obsahovať nasledovné úkony: kótovanie uhlov, kótovanie dutín, 

zaoblenie, skosenie. Na záver boli výkresy skontrolované, ohodnotené a prekonzultované niektoré 

nedostatky individuálnych žiackych prác. 

 
CPG – 22.2.2021 – III.E trieda (Skype) 

Kótovanie závitov. Počas offline extra hodiny sme si rozdelili základné druhy závitov, zopakovali 

sme si ich značenie a využitie v strojárstve. Na rotačnej súčiastke sme si ukázali kótovanie závitov 

rôznych druhov s rozdielnymi stúpaniami.  

 
CPG – 24.2.2021 – III.E trieda (Skype) 

Kótovanie neviditeľných hrán. Na začiatku hodiny sme si zopakovali predchádzajúce učivá súvisiace 

s kótovaním. Vysvetlili sme si dôvod kótovania neviditeľných hrán, ich význam. Na záver žiaci 

dostali za úlohu okótovať trojrozmernú súčiastku.  
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CPG – 8.3.2021 – III.E trieda (Skype) 

Voľba druhu šrafovania ANSI 31. Popísali sme si a charakterizovali sme funkciu šrafovania ANSI 31 

v programe Autocad. Žiakom bol ukázaný názorný postup pri šrafovaní. Funkciu následne využili 

v praktickej práci zadaného technického výkresu.  

 
CPG – 10.3.2021 – III.E trieda (Skype) 

Voľba druhu šrafovania ANSI 32. Popísali sme si význam a charakterizovali sme funkciu šrafovania 

ANSI 32 v programe Autocad. Túto funkciu sme následne využili počas tvorby technického výkresu, 

v ktorom bolo potrebné využiť druh šrafovania ANSI 32. 

 
CPG – 22.3.2021 – III.E trieda (Skype) 

Šrafovanie rezov v náryse. Preopakovali sme si učivo o šrafovaní z predchádzajúcich vyučovacích 

hodín. Vysvetlili a znázornili  sme si rez a jeho šrafovanie. Objasnili sme si dôvody použitia rezu pri 

kótovaní.  Žiakom bola na záver priradená domáca úloha.  

 
CPG – 24.3.2021 – III.E trieda (Skype) 

Šrafovanie rezov v ostatných pohľadoch. Na začiatku hodiny sa zopakovalo učivo a skontrolovala 

domáca úloha. Vysvetlilo sa učivo zamerané na šrafovanie rezov. Nasledovala praktická časť hodiny  

- tvorba konkrétnej výkresovej dokumentácie s použitím šrafovania. 

 

 

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Bc. Róbert Lacko, 31.3.2021 

Podpis  

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

Podpis  

 

 

 

 

 

 

 


