STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY
příspěvková organizace
Poděbradská 1247/2, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 233 936

Termíny pro zpracování maturitní práce a kritéria hodnocení
školní rok 2018/2019

Termíny:
3. ročník
Návrh témat maturitních prací:

do 30. 6.

4. ročník

do 15. 9. Zveřejnění témat
do 30. 9. Volba tématu
do 30. 9. Stanovení vedoucích a oponentů,
schválení předmětovou komisí

Zadání práce (vedoucí práce)

do 10. 10. (předání protokolu určenému
pracovníkovi školy)

1. Konzultace
2. Konzultace

do 31. 10.
do 15. 1. (potvrzení finálního názvu práce
určenému pracovníkovi školy)
3. Konzultace
do 27. 2.
(po tomto termínu již konzultace nebudou umožněny)
Odevzdání kompletní nesvázané práce vedoucímu:

do 16. 3.

Odevzdání svázané práce třídnímu učiteli:

do 26. 3.

Odevzdání CD s prezentací:
(třídnímu učiteli)

před odchodem na svatý týden

Předání posudků určenému pracovníkovi školy:

do 15. 4. (předají vedoucí práce a oponent)

Předání posudků prací třídnímu učiteli
(předá určený pracovník školy)

2 dny před předáváním vysvědčení za 4. roč.

Předání posudků žákům

v den předání vysvědčení za 4. ročník (předá
třídní učitel)

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY
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Kritéria hodnocení:
1. Konzultace (v rámci hodnocení vedoucí práce) – celkem max. 10b
1. konzultace 5 b.
- vhodnost předložených a shromážděných podkladů k práci, správnost rozborů
dílčích problémů, práce a prameny a další zpracování informací
2. konzultace 3 b.
- správné a přesné plnění zadaných úkolů
- příprava praktické části
- míra samostatnosti, iniciativa při plnění úkolů
- práce s prameny a další zpracování informací
3. konzultace 2 b.
- analýza výsledků práce, shrnutí
2. Výsledná práce (posudky vedoucího práce a oponenta) max. 25 + 25b.
-

odpovídá zadání (5)
úroveň zpracování tématu (10)
vlastní přínos žáka, originalita (5)
grafika, formální správnost, vč. pravopisu (5)

Při obhajobě se zohledňuje:
3. Prezentace a obhajoba max. 30 b.
-

grafické zpracování prezentace (10)
znalost odborné problematiky (10)
schopnost reagovat na dotazy (10)

Návrh celkového hodnocení:
body

známka

80 – 90

1

66 – 79

2

51 – 65

3

31 – 50

4

0 – 30

5

Zpracovala: J. Hrudkajová, J. Homolová
Schválila ředitelka školy Mgr. Hana Švejstilová. dne 8. 3. 2019

