Absolventské práce žáků 9. třídy
2018/2019
Úroveň zvládnutí klíčových kompetencí ověřujeme u žáků 9. ročníku závěrečnou
ročníkovou prací většího rozsahu, která se skládá z písemné práce a její prezentace.
Žák vypracováním dokazuje především tyto schopnosti a dovednosti:
 schopnost dlouhodobější samostatné práce,
 schopnost vyhledávání a zpracování informací,
 schopnost integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy
a poznatky,
 schopnost napsat vlastní úvahu na dané téma,
 schopnost výtvarného a grafického zpracování tématu,
 schopnost vyjádření v cizím jazyku,
 schopnost zpracovat text pomocí textového programu,
 schopnost prezentovat svou práci před veřejností.
Téma práce si žák navrhne vlastní. Učitel návrh posoudí a poradí vhodné úpravy zadání.
Žákem navržené téma může učitel zamítnout jako málo tvůrčí, neboť přednost má
takové téma a jeho zadání, aby žáka vedlo nejen k zpracování informací, ale i k tvůrčí
činnosti: návštěvě nějakého místa, jednání s lidmi, zapojení vlastní zkušenosti a záliby,
pořízení vlastních fotografií, vypracování ankety, pokusu apod.
Téma žák zpracuje v zadaných termínech. Práce je přičleněna k některému předmětu
a její hodnocení se zahrnuje do hodnocení prospěchu v tomto předmětu, tj. ovlivňuje
známku na vysvědčení ve druhém pololetí 9. třídy.
Termíny:
zvolení tématu

18. 10. 2018

předložení konečné osnovy práce (obsah)

31. 10. 2018

předložení ½ rozepsané práce

14. 12. 2018

konečné odevzdání práce

24. 5. 2019

veřejná prezentace

červen 2019

Hodnocení absolventských prací
Práce posuzuje komise složená z učitelů a oslovených odborníků na daná témata na
základě přečtení práce a ústní obhajoby žáka.
Práce vyhovující základním požadavkům budou hodnoceny 3 stupni:


vynikající,



velmi dobrá,



postačující.

Kromě tohoto hodnocení se bude k úrovni práce přihlížet při hodnocení v některých
předmětech


český jazyk – gramatická a stylistická úroveň,



anglický jazyk – schopnost napsat krátký text v cizím jazyce,



informační a komunikační technologie – schopnost napsat text v textovém
editoru dle typografických pravidel, grafická úprava,



dále pak v předmětech, které jsou stěžejní vzhledem k zvolenému tématu.

Neodevzdání práce může být v některém z těchto předmětů (podle zaměření práce)
důvodem k hodnocení stupněm „nedostatečný“ na úrovni pololetní či čtvrtletní písemné
práce (váha známky 3).

Kritéria hodnocení
a) věcná správnost,
b) obsah vlastních myšlenek,
c) spojení více předmětů,
d) využití více informačních zdrojů,
e) nápaditost a originalita zpracování,
f)

grafická úprava,

g) splnění všech povinných součástí,
h) přesnost citací,
i)

gramatická a stylistická úroveň,

j)

aktivita při spolupráci s vedoucím absolventské práce

k) úroveň prezentace práce před komisí a spolužáky.

