Ročníkové práce 2021/2022

do 31. 10. 2021 konzultanti určí, do kterého předmětu budou zapsány známky
z ročníkových prací – v případě nemožnosti zařazení tématu práce do naukového
předmětu se tato zařazuje do předmětu český jazyk
2

známky

1. známka do 10. 1. 2022 „Příprava na ročníkovou práci“ – váha 2 – 1. pololetí
Kritéria hodnocení:
1

minimálně 1 konzultace s přiděleným konzultantem, zpracovaná a odevzdaná metodika
ročníkové práce, seznam zdrojů a literatury, kterou bude žák používat, 1 strana ročníkové
práce

3

1 konzultace a odevzdání metodiky práce

5

žádná příprava na ročníkovou práci

pozn. Konzultace je možná v případě uzavření škol i přes aplikaci Teams, a to písemnou formou nebo
předem sjednaným videohovorem.

2. známka (skládá se z hodnocení písemné práce a prezentace, v případě nemožnosti prezentace
z epidemiologických důvodů, pouze z písemné části práce, případně prezentace online přes Teams)
váha 6 – 2. pololetí
1. odevzdání písemné části práce do 16. května 2022
Kritéria hodnocení písemné části ročníkové práce:

1

dodržení pravidel psaní ročníkové práce (viz web školy) – počet stran, font písma, práce
svázaná, dodržení formy (úvod, metodika, obsah,…), stylisticky odpovídá výstupu žáka 9.
ročníku, psané vlastními slovy (není kompilace)

2

nedodržení pravidel psaní ročníkové práce, kompilace (okopírováno z internetu),
stylistické nedostatky

3

vážné nedostatky formy psaní ročníkové práce (nedostatečný počet stran, chybí některá
část: úvod, metodika či závěr, …)

4

nedodržení termínu odevzdání ročníkové práce

5

neodevzdaná ročníková práce

2. prezentace ročníkové práce (2. polovina června 2022, termín bude upřesněn dle aktuální
situace)
Kritéria hodnocení prezentace ročníkové práce:
1

zajímavě provedená prezentace přiměřeného obsahu splňující podmínky tvorby
prezentace (viz web školy), souvislý komentář

2

nepřiměřený obsah prezentace, nevýrazný přednes, drobné nedostatky při komentáři
prezentace

3

závažné chyby v prezentaci, nedostatečný rozsah, vzdálení se od tématu ročníkové práce,
výrazné chyby a nedostatky v komentáři

5

neprezentováno

Mezi top práce budou zařazeny ty, které přináší nový, originální pohled na danou tématiku, jsou
zajímavě prezentovány nebo jejich písemná část je na vynikající úrovni (bohatý obrazový materiál,
rozsah, zajímavě zpracované téma…).

