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PŘIHLÁŠKA TÉMATU PÍSEMNÉ MATURITNÍ PRÁCE
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Příjmení a jméno
žáka:
Adresa bydliště:
Třída:
Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Název přihlašovaného tématu písemné maturitní práce:

Cíl práce:

Návrh stručné osnovy písemné maturitní práce:

Kladno

Podpis žáka:

Příjmení, jméno, titul vedoucího práce:
Kontaktní telefon:
Podpis vedoucího písemné maturitní práce:

Kontaktní e-mail:

Harmonogram písemné maturitní práce pro obory OA, EL, STA a TL
do 7. září 2018
konzultace

žák kontaktuje svého vedoucího práce a vyplní kontaktní údaje do přihlášky k PMP
vedoucí prací stanoví konzultační hodiny určené ke konzultacím PMP, které odevzdá do
sekretariátu; tyto hodiny budou včleněny do rozvrhu
žák dochází na konzultace podle stanoveného plánu konzultací jako součást vyučování
neodůvodněná vyšší než 20 % neúčast znamená odložení maturitní zkoušky

8. listopadu 2018

informace vedoucích prací o průběhu plnění PMP; s informacemi budou seznámeni rodiče
žáků na třídní schůzce

3. - 21. prosince 2018

představení PMP před komisí sestavenou ředitelkou školy

do 22. února 2019

žák odevzdá „hrubou“ práci svému konzultantovi (pokud neodevzdá,
bude mít sníženou známku)
hrubá práce musí obsahovat stanovený minimální počet stran vlastního textu a musí být
upravena podle norem
hrubá práce může být následně upravena podle připomínek vedoucího či komise

1. - 29. března 2019

žák předvede prezentaci v Powerpointu svému konzultantovi a celé skupině žáků příslušného
konzultanta; na připomínky svého konzultanta bude reagovat a prezentaci měnit, ředitelka
školy jmenuje oponenta práce

14. – 15. března 2019

představení PMP žáků, kteří nepracovali aktivně, nedostavovali se na dohodnuté konzultace a
neplnili dílčí termíny odevzdávání práce před komisí sestavenou ředitelkou školy

Termín odevzdání:
do 1. dubna 2019

žák odevzdá svázanou maturitní práci a CD, na kterém bude maturitní práce a prezentace v
Powerpointu (nedodržení termínu pro odevzdání PMP se posuzuje, jako by žák danou
zkoušku vykonal neúspěšně)

do 30. dubna 2019

konzultant a oponent práci hodnotí
Posudek maturitní práce bude předán žákovi nejpozději 14 dní před termínem obhajoby.

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu PMP:
Pokyny ke způsobu zpracování, k obsahu a rozsahu PMP a časový harmonogram jsou k dispozici na www.sosik.cz

Kritéria hodnocení práce:
A. Úvodní část (jasná formulace obsahu, stanovení cíle, posouzení osnovy)
B. Dosavadní řešení problému (schopnost orientovat se v odborné literatuře a zákonných normách k tématu,
vyhledávání pramenů)
C. Aplikace školních znalostí (úroveň znalostí z odborných předmětů a jejich aplikace v práci.
D. Analytická část (aplikace poznatků z mimoškolních zdrojů, mimo rozsah učebních osnov)
E. Závěry (schopnost vyjádření vlastního názoru na zpracované téma, vyjádření, zda práce vystihuje zvolené
téma)
F. Prezentace – Powerpoint (jasná a zřetelná struktura práce, sledování cíle práce, návaznost jednotlivých kroků,
posloupnost kroků a jejich směřování k cíli, názornost tabulek a dalších příloh nebo materiálů, provedení
prezentace z hlediska úpravy, originálnost provedení prezentace)
G. Úprava předložené práce (strukturování, vyjadřování a odborné termíny, přehlednost práce, úprava
H. Průběh práce studenta (docházka na konzultace, aktivita, samostatnost, plánovitost v práci, přesnost, plnění
termínů zadaných úkolů, včasnost odevzdání práce)

Počet vyhotovení:

Práce musí být odevzdána v 1 výtisku a zároveň na CD, kde bude uložena PMP a prezentace.
Práce budou náhodně prověřovány systémem na odhalování plagiátů.
Vlastní obhajoba maturitní práce se skládá z úvodního vystoupení žáka, ve kterém maturitní komisi seznámí s cílem
práce, jejím obsahem, postupem a výsledky. V další části obhajoby zodpoví doplňující otázky. Celková doba obhajoby
maturitní práce je 15 minut.

