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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 Informatika (INF) v druhom ročníku učebných 

odborov tried: 

-  II.A – učebný odbor „strojný mechanik“ (skratka SM) 

-  II.A – učebný odbor „obrábač kovov“ (skratka OK) 

 

Počet odučených hodín za mesiac január 2021 -  2 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 informatika 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 Edupage a online - 

aplikácia Zoom, Facebook.    

Informatika – II.A trieda, odbor SM – 19.01.2021 (Edupage, Youtube) 

Informatika – II.A trieda, odbor OK – 19.01.2021 (Edupage, Youtube) 

Informatika – II.A trieda, odbor SM – 02.02.2021 (Edupage) 

Informatika – II.A trieda, odbor OK – 02.02.2021 (Edupage) 

Informatika – II.A trieda, odbor SM – 16.02.2021 (Zoom) 
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Informatika – II.A trieda, odbor OK – 16.02.2021 (Zoom) 

Informatika – II.A trieda, odbor SM – 16.03.2021 (Edupage, Facebook, Youtube) 

Informatika – II.A trieda, odbor OK – 16.03.2021 (Edupage, Facebook, Youtube) 

Informatika – II.A trieda, odbor SM – 30.03.2021 (Edupage) 

Informatika – II.A trieda, odbor OK – 30.03.2021 (Edupage) 

 
Príloha č. 2 

 

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

aplikácia Zoom, Facebook.  

INF – 19.01.2021 – II.A. trieda, odbor SM (Edupage) 

INF – 19.01.2021 – II.A. trieda, odbor OK (Edupage) 

Tlač tabuliek a grafických objektov – vyučovacia hodina bola prezentovaná prostredníctvom 

Edupage. Žiaci dostali za úlohu vytvoriť jednoduchú tabuľku v aplikácii MS Excel, ktorú si následne  

vyskúšali vytlačiť v rôznom formáte a skúšali si vytvoriť aj výstup do iných súborov ako je PDF, 

DOCX, XML... Úloha bola zostavená z jednoduchého videa, ktoré bolo žiakom poslané ako návod.   

 

INF – 02.02.2021 – II.A trieda, odbor SM (Edupage) 

INF – 02.02.2021 – II.A trieda, odbor OK (Edupage) 

Výpočet súčtu a priemeru -  žiakom bol zverejnený materiál s návodom na výpočet súčtu a priemeru 

v MS Excel. Ďalej dostali príklady na precvičenie. Podľa zverejneného materiálu žiaci vypočítali 

príklady a výsledky poslali vyučujúcemu naspať na kontrolu. 

 

INF – 16.02.2021 – II.A trieda, odbor SM (Zoom) 

INF – 16.02.2021 – II.A trieda, odbor OK (Zoom) 

Použitie základných vzorcov v Exceli – vyučovacia hodina bola realizovaná cez aplikáciu Zoom. 

Žiakom boli ukázané a vysvetlené základné vzorce v MS Excel ako je: sin, sum, if, average, max, 

min, count. K funkciám bola žiakom zadaná jednoduchá úloha. Po vyučovacej hodine učiteľ 

skontroloval zadanie a následne ohodnotil známkami.  

 

INF – 16.03.2021 – II.A trieda, odbor SM (Edupage, Youtube) 

INF – 16.03.2021 – II.A trieda, odbor OK (Edupage, Youtube) 

Popis prostredia – počas tejto vyučovacej hodiny, ktorá bola prevedená cez aplikáciu Edupage sa 

žiaci mali možnosť zoznámiť s prostredím programu MS PowerPoint. Učiteľ ukázal základné funkcie 

a poskytol teoretické vysvetlenie k jednotlivým úkonom. Teoretické vysvetlenie bolo podporené 

videom z Youtube. 

 

INF – 30.03.2021 – II.A trieda, odbor SM (Edupage, Youtube) 

INF – 30.03.2021 – II.A trieda, odbor OK (Edupage, Youtube) 

Základné nástroje pre tvorbu prezentácie - hlavným cieľom tejto vyučovacej hodiny bolo osvojiť si 

prácu so základnými nástrojmi v programe MS PowerPoint ako sú: vkladania údajov, vkladanie 

obrázkov, zmena prostredia, animácie, nastavenie časovania, prelínanie slidov a pod. Upevňovanie 

učiva bola realizované pomocou náučného videa zameraného na preberanú tému.   

 

 

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Ing. Ján Kunik, 31.03.2021 

Podpis  

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

Podpis  


