
 

 

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“)“ 
 

Operačný program OP Ľudské zdroje  

Prioritná os 1 Vzdelávanie  

Prijímateľ Obchodná akadémia, Polárna 1  

040 12 Košice  

Názov projektu Polárka v praxi 

Kód ITMS ŽoP 312011AGW21001 

Meno a priezvisko pedagogického zamestnanca Ing. Valerij Procenko 

Druh školy  Stredná odborná škola, Obchodná akadémia 

Názov a číslo rozpočtovej položky rozpočtu 

projektu 

štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ 

I. - extra hodiny, položka rozpočtu 4.6.1  

Obdobie vykonávanej činnosti 01.05.2021 –30.06.2021 

 

Správa o činnosti: 

Názov vzdelávacej aktivity – extra hodina :  Praktikum z technológií spracovania údajov  

- 2 extra hodiny,  

- ročník: tretí, 

- študijný odbor:6317 M obchodná akadémia - zameranie podnikové informačné systémy, 

- počet hodín: 1 vyučovacia hodina/týždeň - rozdelenie do dvoch skupín. 

Predmet sa vyučuje v triede III.A. 

Cieľom predmetu Praktikum z technológií spracovania údajov je osvojiť si bežne spôsoby 

algoritmických riešení bežných ekonomických výpočtov, zdokonaliť zručnosti žiakov v 

samostatnom riešení úloh spojených s bežnou ekonomickou agendou, získať schopnosti zvládnuť 

jednotlivé etapy programovania od vypracovania algoritmu až do konkrétneho riešenia 

ekonomických úloh. Vzhľadom na priebeh pandemickej situácie vyučovanie prebiehalo ako 

dištančnou tak aj prezenčnou formou podľa platného rozvrhu. 

 

Zoznam extra hodín odučených dištančnou formou: 

04.05.2021 - III.A/1 sk. (on-line konferencia ZOOM, edupage) 

05.05.2021 - III.A/2 sk. (on-line konferencia ZOOM, edupage) 

 

Zoznam extra hodín odučených prezenčnou formou: 

11.05.2021 - III.A/1 sk.  



12.05.2021 - III.A/2 sk.  

18.05.2021 - III.A/1 sk.  

19.05.2021 - III.A/2 sk.  

25.05.2021 - III.A/1 sk.  

26.05.2021 - III.A/2 sk. 

01.06.2021 - III.A/1 sk.  

02.06.2021 - III.A/2 sk.  

08.06.2021 - III.A/1 sk.  

09.06.2021 - III.A/2 sk.  

15.06.2021 - III.A/1 sk.  

16.06.2021 - III.A/2 sk.  

22.06.2021 - III.A/1 sk.  

23.06.2021 - III.A/2 sk.  

Celkový počet odučených hodín za sledované obdobie: 16. 

 

Popis extra hodín odučených dištančnou formou: 

04.05.2021 - III.A/1 sk. (on-line konferencia ZOOM, edupage) 

05.05.2021 - III.A/2 sk. (on-line konferencia ZOOM, edupage) 

 

Popis extra hodín odučených prezenčnou formou: 

11.05.2021 - III.A/1 sk. - téma: Funkcie, prehľad najviac používaných funkcii 

12.05.2021 - III.A/2 sk. - téma: Syntax premennej string 

18.05.2021 - III.A/1 sk. - téma: Funkcie pre prácu s premennou string 

19.05.2021 - III.A/2 sk. - téma: Praktická aplikácia funkcií 

25.05.2021 - III.A/1 sk. - téma: Praktická aplikácia funkcií 

26.05.2021 - III.A/2 sk. - téma: Jednorozmerné pole array 

01.06.2021 - III.A/1 sk. - téma: Viacrozmerné pole array 

02.06.2021 - III.A/2 sk. - téma: Praktická aplikácia funkcií s premennou array 

08.06.2021 - III.A/1 sk. - téma: Praktická aplikácia funkcií s premennou array 

09.06.2021 - III.A/2 sk. - téma: Riešenie aplikačných úloh 

15.06.2021 - III.A/1 sk. - téma: Riešenie aplikačných úloh 

16.06.2021 - III.A/2 sk. - téma: Riešenie aplikačných úloh 

22.06.2021 - III.A/1 sk. - téma: Riešenie aplikačných úloh 

23.06.2021 - III.A/2 sk. - téma: Riešenie aplikačných úloh 

 

  

 

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Ing. Valerij Procenko 

Podpis  

Schválil (meno, priezvisko, dátum) Mgr. Michal Potoma 

Podpis  



Fotodokumentácia: 

 

 

 

 



 


