
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 2020

Žiak predloží maturitnej komisii komplexnú odbornú prácu alebo projekt, ktorý riešil

počas  štúdia  individuálne.  Práca  musí  byť  obsahovo  zameraná  podľa odboru  a  zvolenej

oblasti štúdia.

Žiak si do 29. októbra 2019 zvolí formu PČOZ a vyplní záväznú prihlášku. Ak si žiak

zvolí formu PČOZ obhajoba vlastného projektu, postupuje nasledovne:

1. Žiak si  zvolí  tému,  vyberie  konzultanta  (učiteľ  odborných predmetov SOŠT) a  po

dohode s ním vyplní záväznú prihlášku.

2. Téma projektu musí vychádzať zo študijného odboru žiaka a zvolenej oblasti štúdia,

nemôže sa zmeniť po 30. novembri príslušného školského roka.

3. Práce na projekte žiak konzultuje priebežne so svojím konzultantom, avšak minimálne

2x do mesiaca, pričom konzultácie si zaznamenáva v konzultačnom denníku.

4. Žiak je povinný prezentovať svoju prácu v školskom kole SOČ (predpokladaný termín

školského kola: február príslušného školského roka).

5. Ak  nebude  projekt  k  termínu  školského  kola  SOČ  na  dostatočnej  úrovni,  bude

hodnotiacou  komisiou  vyradený  z  možnosti  obhajoby  PČOZ  formou  obhajoby

vlastného  projektu  a  študent  vykoná  PČOZ  formou  praktickej  realizácie  a

predvedením komplexnej  úlohy  (t.  j.  vyžrebovanie  a  riešenie  úlohy).  Hodnotiacu

komisiu vymenuje riaditeľ školy do 31. januára príslušného šk. roka.

6. Žiak môže po dohode s konzultantom a jeho súhlasom k termínu školského kola SOČ

ukončiť prácu vo forme PČOZ obhajoba vlastného projektu a prihlásiť sa na PČOZ

formou praktickej realizácie a predvedenia komplexnej úlohy.

7. V  prípade,  že  žiak  4.  ročníka  nebude  priebežne  (min.  2x  mesačne)  konzultovať

projekt, stráca možnosť obhajoby vlastného projektu na PČOZ MS.

8. Dokumentácia k práci musí byť odovzdaná v 2 exemplároch v tlačenej verzii a 1x v

elektronickej verzii do 30. marca príslušného školského roka spolu s konzultačným

denníkom.

9. Pri  obhajobe musí  žiak preukázať  aj  teoretické  vedomosti týkajúce  sa  témy.  Práca

musí byť preukázateľne samostatnou prácou študenta, na práci sa nesmie podieľať

nikto okrem autora a konzultanta. V práci musí byť zreteľne vyjadrený podiel práce

autora a podiel konzultanta. Žiak musí presne uviesť literatúru, zdroje z internetu a

ostatné zdroje, ktoré využil pri realizácii práce. Výsledky práce musia byť využiteľné

aj po ukončení projektu a práca musí priniesť reálny úžitok pre jedinca, školu alebo

inú inštitúciu. 

V Humennom, 01. 10. 2019 Ing. Stanislav Onderišin 

riaditeľ školy


