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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 predmetu Odborný výcvik (ODV) v prvom ročníku I.E triedy 

študijného odboru Mechanik- elektrotechnik.  

 

Počet odučených hodín za mesiac apríl 2021 -  4 extra hodiny 

Počet odučených hodín za mesiac máj 2021 - 5 extra hodiny 

Počet odučených hodín za mesiac jún 2021 - 3 extra hodiny 

 

V dielňach odborného výcviku odboru mechanik elektrotechnik bolo od 01.04.2021 na škole 

obnovené prezenčné vyučovanie v malých skupinkách (5 žiakov +1 majster odborného výcviku) 

podľa špeciálneho rozpisu. Podľa regionálneho COVID automatu  a usmernení MŠVVaŠ SR od 

dátumu 11.05.2021 mohli nastúpiť na teoretické vyučovanie aj žiaci nižších ročníkov. Preto boli 

všetky extra hodiny predmetu ODV odučené prezenčne. 

 

ODV – 09.04.2021 – I.E trieda, odbor MEL – 2 hodiny 

Jednoduché programovanie PLC – základné nastavenia -  na vyučovacej hodine učiteľ žiakom 

ukazoval základné nástroje na programovanie platformy Lego mindstroms. Žiaci si nastavili program 

na začiatočné nastavenia aby im program pracoval správne. Ďalej si žiaci každý samostatne vyskúšali 

komunikáciu PC s PLC, ak sa niekomu nepodarilo nadviazať toto spojenie učiteľ pomohol 

nainštalovaním vhodného ovládača.  

 

ODV – 23.04.2021 – I.E trieda, odbor MEL – 2 hodiny 

Jednoduché programovanie PLC - jednotlivé kroky-  toto učivo je náročnejšie preto sme sa venovali 

aj na tejto vyučovacej hodine programovaniu PLC. Ukázali sme si jednotlivé kroky programovania 

a následne sme ich skúšali. Jednotlivé kroky spočívali v pohybe vpred, vzad a do strán. Ďalej sme 

programovali rôzne snímače, napríklad senzor teploty, dotykový snímač ale aj optický snímač. 
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ODV – 07.05.2021 – I.E trieda, odbor MEL – 2 hodiny 

Káblové zväzky a formy značenia – táto vyučovacia hodina bola zameraná na pochopenie 

označovania rôznych káblov a dôvody označovania.  Po výklade učiva, žiaci dostali rôzne vodiče 

a ich úlohou bolo stanoviť o aký typ vodiča ide.  Po správnom určení sme si povedali využitie vodiča. 

Žiaci sa naučili rozoznávať typy vodičov a ich značenie. 

 

ODV – 17.05.2021 I.E trieda, odbor MEL – 1 hodina 

Schémy elektrickej inštalácie – popis súčiastok - vyučovacia hodina bola zameraná na popis súčiastok 

a oboznámenie sa s schémami elektrickej inštalácie. V elektrotechnike tvoria schémy jeden z 

najdôležitejších druhov konštrukčnej dokumentácie, preto je potrebné aby žiaci poznali tieto schémy 

a vedeli rozoznať a aj nakresliť každú súčiastku, ktorá sa používa. 

 

ODV – 18.05.2021 I.E trieda, odbor MEL – 1 hodina 

Schémy elektrickej inštalácie – meracie body, diagnostika - cieľom vyučovacej hodiny bolo objasniť 

žiakom postup merania pri elektrickej inštalácii. Je veľmi dôležité pri meraní aby žiaci vedeli, ktoré 

vodiče sú pracovné a ktoré sú nulové. Ďalej je dôležité, aby žiaci vedeli ktoré zariadenia ako pracujú 

a akú majú funkciu. Bez týchto poznatkov nie je možné dané merania vykonávať.  

 

ODV – 31.05.2021 I.E  trieda, odbor MEL – 1 hodina 

Zapájanie elektronických súčiastok v jednoduchých obvodoch podľa schémy – na vyučovacej hodine 

sme začali zapájať jednoduché obvody. Podľa schémy sme si našli potrebné súčiastky, ktoré sme 

následne naspájkovali na vopred pripravenú dosku plošných spojov.  Dosku sme si vytvorili podľa 

predloženej schémy. Obvody obsahovali jednoduché polovodičové súčiastky ako sú: diódy, rezistory, 

tranzistory.  

 

ODV – 14.06.2021 I.E trieda, odbor MEL – 1 hodina 

Zapájanie elektronických súčiastok v zložitých obvodoch podľa schémy- vyučovacia hodina bola 

zameraná na zapájanie zložitejších obvodov. Podľa predloženej schémy sme opäť spájkovali 

súčiastky, ktoré už boli o niečo náročnejšie. Medzi tieto súčiastky patrí integrovaný obvod, Led 

diódy... Pri tomto spájkovaní je doležíte dodržiavať polaritu a správne osadenie súčiastok.  

 

ODV – 15.06.2021 I.E trieda, odbor MEL – 1 hodina 

Demontáž častí – cieľom vyučovacej hodiny bolo ukázať a následne si vyskúšať demontáž častí. 

Žiaci dostali dosky plošných spojov zo starých počítačov a postupne vyberali súčiastky pomocou 

odsávačky a spájkovačky. Vybrané súčiastky sme následne identifikovali a snažili sme sa príslušnou 

diagnostikou zistiť stav súčiastky. Jednalo sa o základné polovodičové súčiastky.   

 

ODV – 28.06.2021 I.E trieda, odbor MEL – 1 hodina 

Výmena a opravy súčiastok - na tejto vyučovacej hodine žiaci diagnostikovali rôzne poruchy 

elektrických zariadení a hľadali s pomocou majstra odbornej výchovy možnosti a postupy opráv. Išlo 

o elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v bežnom živote (PC, tlačiarne, mixéry, ale aj iné 

zariadenia). Žiaci mali za úlohu zvážiť aj finančnú efektivitu opráv daných zariadení. 
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