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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 Ruský jazyk  (RUJ) v treťom ročníku študijných 

odborov tried: 

-  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 hodiny 

 

RUJ  – 08.10.2020 – III.D trieda – odbory POSZ, MEL 

Téma – Vzdelávanie, vyučovacie predmety v škole, obľúbený predmet. Na vyučovacej hodine sme 

zopakovali tému Vzdelávanie. Každý zo žiakov porozprával o vyučovacích predmetoch v škole podľa 

svojho odboru. Rozdelili sme si predmety na všeobecnovzdelávacie a odborné, poukázali sme na 

dôležitosť odborného výcviku pre budúcu profesiu študentov. 

Zvlášť sme sa zamerali na obľúbené a neobľúbené predmety v škole. Rozobrali sme si, prečo tie 

predmety máme radi, a prečo niektoré nemáme radi.   

 

 

Príloha č. 1 

 

Zoznam extra hodín vyučovaných dištančnou formou offline – aplikácia Edupage 

 

Ruský jazyk – III.D trieda – 21.10.2020 (Edupage) 

Ruský jazyk – III.D trieda – 04.11.2020 (Edupage) 

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. Ľudmila Mrázová  
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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Ruský jazyk – III.D trieda – 18.11.2020 (Edupage) 

Ruský jazyk – III.D trieda – 02.12.2020 (Edupage) 

Ruský jazyk – III.D trieda – 16.12.2020 (Edupage) 

 
Príloha č. 2 

 

Popis extra hodín vyučovaných dištančnou formou offline – aplikácia Edupage 

 

RUJ – 21.10.2020- III.D trieda  (Edupage) 

Téma – Vzdelávanie, čítanie s porozumením, doplnenie. Žiaci dostali vypracovanú tému 

Vzdelávanie, ktorú  si museli si vypočuť, prečítať  a prepísať.  K téme dostali osnovu, podľa ktorej 

mali napísať list kamarátovi alebo kamarátke o svojej škole a poslať vyučujúcemu v dohodnutom 

termíne na kontrolu. 

 

RUJ – 04.11.2020- III.D trieda  (Edupage) 

Téma – Človek a príroda, ročné obdobia, počasie – práca s textom.   

Žiaci dostali tému, ktorú  si mohli prečítať aj vypočuť. Tému žiaci sami prekladali. K téme dostali 10 

otázok, na ktoré mali odpovedať a poslať vyučujúcemu na kontrolu v dohodnutom termíne.  

  

RUJ – 18.11.2020- III.D trieda  (Edupage) 

Téma – Človek a príroda – časovanie slovies, skloňovanie podstatných mien.  Žiaci si mali za úlohu 

prečítať tému - Človek a príroda. V téme sa nachádzali slovesá a podstatné mená. Úlohou bolo 

časovať slovesá a vyskloňovať podstatné mená, ktoré im poslal vyučujúci. 

 

RUJ – 02.12.2020- III.D trieda  (Edupage) 

Téma – Cestovanie, čítanie s porozumením, preklad. Žiaci dostali tému Cestovanie, ktorú si mohli 

prečítať aj vypočuť. Tému si žiaci prepísali, preložili a poslali vyučujúcemu v dohodnutom termíne 

na kontrolu.  

 

RUJ – 16.12.2020- III.D trieda  (Edupage) 

Téma – Cestovanie, gramatické cvičenia. Žiaci si prečítali a preložili tému Cestovanie, v ktorej  sa 

nachádzali prídavné mená, zámená. Úlohou bolo vyskloňovať prídavné mená a zámená, ktoré im 

poslal vyučujúci. Úlohu poslali vyučujúcemu v dohodnutom termíne.  

  

  

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Ing. Ľudmila Mrázová, 31.12.2020 

Podpis  

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

Podpis  

 

 

 

 


