ZÁVĚREČNÁ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU
V posledním roce povinné školní docházky žáci 9. ročníku zpracováním a prezentací své závěrečné práce prokazují
dovednosti, vědomosti a schopnosti, které si osvojili v průběhu své školní docházky. Při zpracování práce žák rozvíjí
klíčové kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, občanské i pracovní.

A/ POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
1/ Termín výběru témat
-

žák si zvolí vedoucího učitele své práce a téma do 20. prosince 2016

2/ Pravidelné konzultace
-

žák konzultuje 1 x za 14 dní s vedoucím učitelem stav své práce

3/ Termín odevzdání závěrečné práce
-

žák do 28. dubna 2017 odevzdá svou práci v tištěné podobě svému vedoucímu učiteli

4/ Termín prezentace
-

prezentace proběhnou v měsíci květnu 2017

B/ POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA
1/ Formální úprava práce
-

text je psán po jedné straně listu
styl písma – Times New Roman
velikost písma v textu – 12
nadpisy – maximální velikost 16
řádkování 1.5
zarovnání do bloku
číslování stránek od 1. strany textu, titulní strana se nečísluje
dodržování odstavců
bibliografické údaje dle ČSN ISO 690 (010 197) – bude probráno v Čj

2/ Rozsah závěrečné práce
-

minimálně 5 stran textu, bez titulní strany a příloh

3/ Struktura závěrečné práce
-

titulní strana
úvod
cíl práce
vlastní text
závěr – stručné shrnutí textu
citace
seznam použité literatury a jiných zdrojů
přílohy (tabulky, grafy, obrázky)

4/ Titulní strana (ZDE)
- název školy
- název práce
- jméno žáka
- jméno vedoucího učitele
- hodnocení práce
5/ Prezentace
-

žák prezentuje svou práci před spolužáky a před vyučujícími ústní formou
obhajoba trvá maximálně 5 minut

C/ HODNOCENÍ
1/ Způsob hodnocení
-

závěrečnou práci bude žákovi posuzovat vedoucí učitel
při hodnocení prospěchu za vyučovací předmět, z něhož si žák zvolil téma práce, se přihlíží
k přístupu žáka ke zpracování závěrečné práce, k jeho iniciativě, zodpovědnému přístupu a
k pravidelné účasti na konzultacích s vedoucím učitelem

2/ Kritéria hodnocení
-

dodržování požadavků na práci
věcná správnost
originalita zpracování
využití více informačních zdrojů
grafická úprava
ústní prezentace

3/ Stupnice hodnocení
-

vynikající
velmi dobrá
dobrá
vyhovuje požadavkům
nevyhovuje požadavkům

D/ ČASOVÝ HARMONOGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Do 20. 12. 2016 si žák zvolí vedoucího práce a téma své závěrečné práce
Do 27. 1. 2017 prokonzultuje se svým vedoucím práce cíl práce, zdroje, osnovu práce a úvod
Do 28. 2. 2017 bude zpracována hlavní část práce
Do 31. 3. 2017 bude zpracován závěr práce
Do 28. 4. 2017 žák odevzdá práci v tištěné podobě svému vedoucímu práce
Do 26. 5. 2017 proběhnou obhajoby závěrečných prací
Vedoucí učitel bude slovně průběžně hodnotit žákův přístup ke zpracovávání práce a s těmito dílčími
hodnoceními budou rodiče seznamováni prostřednictvím EŽK.

https://1drv.ms/w/s!AuItomz0YcbcgwP7YGRyIf3KML4K

