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Téma DUM: Cvičení 8 KALK – Zpracování a sledování výrobní příkazu – plánování práce –
vyhodnocení zakázky

Anotace:

DUM – slouží jako pracovní list. Podle pracovního listu žák
postupuje a vytváří svoji práci pod dohledem vyučujícího. Od
cvičení 4 KALK jsou jednotlivá cvičení pojata tak, že každé
nasledující navazuje na předchozí cvičení .
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čeština

Druh učebního materiálu:

pracovní list, který mají žáci během celé práce k dispozici.
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Postupně podle pokynů v pracovním listu zpracovává svoji
úlohu.
Stupeň a typ vzdělávání:

střední odborné vzdělávání

Ročník:

3 až 4 ročník oboru Strojírenství v souladu s ŠVP

Typická délka použití:

cvičení by se mělo zvládnout za 1 až 2 výukové hodiny

Očekávaný výstup:

žák se dopracuje až k závěru cvičení a předvede vyučujícímu
svoji práci.

Speciální vzdělávací potřeby

není určen žákům se specifickými vzdělávacími potřebami

Řešení: Žáci postupuje podle pracovního listu a měli by dojít až k závěru
Tohle je ukázka mzdových nákladů na výrobní příkaz

Ing. Bohuslav Kozel
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Tohle je ukázka materiálových nákladů na výrobní příkaz
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