ROČNÍKOVÉ PRÁCE STUDENTŮ V7 A 3. ROČNÍKU 2021-2022
ČASOVÝ HARMONOGRAM
1) Do 30. 9. 2022 předají TU studentům seznam témat a na nejbližší třídnické hodině
projdou se studenty organizační stránku věci – termíny...
2) Období zápisu témat studenty u jednotlivých vyučujících od 1. 10. 2022 do 14. 10.
2022. Každý student osobně zajde za vyučujícím, u kterého by chtěl psát ročníkovou
práci a domluví se s ním na tématu.
3) Do poloviny října 2022 vyučující ČJL ve V7 a ve 3. ročníku proberou s žáky základní
informace o tom, jak psát ročníkovou práci.
4) Konzultace bude dávat každý vedoucí práce svým studentům dle potřeby a po vzájemné
dohodě.
5) Kontrolní dny jsou závazné pro každého studenta a zahrnují se do celkového
hodnocení. Kontrolní dny jsou stanoveny:
a) na období druhých 14 dnů v listopadu 2022;
b) na období prvních 14 dnů v lednu 2023;
c) na období prvních 14 dnů v březnu 2023.
Vždy po dohodě s vedoucím práce.
6) Poslední termín na odevzdání ročníkové práce je stanoven na 27. 3. 2023.
7) Do 17. 4. 2023 dostane každý student od vedoucího práce hodnocení.
8) V květnu 2023 bude do suplovacího rozvrhu zařazen projektový den určený
k prezentování „obhajob“ jednotlivých prací.

ODEVZDÁNÍ
Poslední termín na odevzdání ročníkové práce vedoucímu práce (tištěná podoba) a do sdílené
složky (elektronická podoba) je stanoven na 27. 3. 2023.
Ročníkovou práci odevzdá každý student:
1) ve vytištěné podobě (svázanou v pevné nebo kroužkové vazbě);
2) v elektronické podobě - 3 soubory, které pošle vedoucímu práce:
1. soubor - text práce ve formátu PDF,
2. soubor - text práce ve Wordu nebo jiném textovém editoru,
3. soubor - prezentace práce v PowerPointu.
Soubory pojmenujte příjmení_ročníkovápráce_třída_2023 například:
novakova_rocnikovaprace_V7_2023 nebo novakova_rocnikovaprace_3R_2023

OBHAJOBA
Student stručně představí svou práci a případně zodpoví otázky, které dostane v rámci
hodnocení od vedoucího práce. K představení práce využije připravenou PowerPointovou
prezentaci. Časový rozsah obhajoby 7 -12 minut.

HODNOCENÍ
Vypracování a odevzdání ročníkové práce a účast na konzultacích s vedoucím práce bude
součástí hodnocení chování žáka. Vědomé neplnění úkolu bude posuzováno jako kázeňský
přestupek.
Hodnocení ročníkové práce je součástí klasifikace 3. ročníku a septimy v předmětu, do kterého
práce tematicky patří nebo je mu tematicky nejblíže.
Práce bude klasifikována dvěma známkami A (nejvyšší) hodnoty:
1. známka - hodnotit se bude obsah, forma a jazyková správnost
2. známka - hodnotit se bude prezentace práce.
Student, který práci neodevzdá nebo bude nepřítomen ve škole v den prezentací, odprezentuje
svoji práci v nejbližší možné hodině, kam práce tematicky patří před třídou, kterou určí
vedoucí práce.

