Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec, p.o.

HARMONOGRAM MATURITNÍCH PRACÍ SEKCE O
pro školní rok 2018-2019
Vypsání témat maturitních prací
 Volba tématu a vedoucího maturitní práce, zápis téma a cíle
práce do databáze vedoucím práce

do 30. 4. 2018

Zadání maturitní práce ředitelkou školy

do 30. 6. 2018

Jmenování vedoucích maturitních prací

do 31. 10. 2018

Jmenování oponentů maturitních prací

do 31. 1. 2018

Konzultace s vedoucím maturitní práce
průběžně
 Konzultace zaznamenává vedoucí práce do Deníku konzultací. Deník konzultací vydá žákovi vyučující
semináře a žák jej při první konzultaci předá vedoucímu práce, u kterého deník konzultací zůstává.
 Žák je povinen účastnit se schůzek s vedoucím práce ve stanovených (dohodnutých) termínech.
Odevzdání maturitní práce
do 8. 3. 2019 do12:00
 na sekretariát školy se odevzdává:
 2 x maturitní práce v předepsané vazbě
 2 x nosič CD nebo DVD – práce uložena v předepsaném názvu souboru v pevně připojeném
ochranném obalu (kapse) k vnitřní straně zadních desek každé odevzdávané práce ve formátu *.pdf a
*.docx (na každém nosiči tedy budou uloženy 2 soubory). Název souboru musí být uveden na nosiči
lihovým fixem. Předepsaný název souboru:
Příjmení Jméno MP 2019.pdf a Příjmení Jméno MP 2019.docx
 Anotace maturitní práce pro maturitní komisi na samostatném listu A4 – bude předložena
s identifikačními údaji žáka před zahájením obhajob vyučujícím semináře (či projektového řízení).
Posudky vedoucích maturitních prací a oponentů maturitních prací
 Vyzvednutí nosičů z prací vyučujícími seminářů - projektového řízení (nosič se zapůjčuje z prací
určených VP)
11. 3. 2019
 Předání prací k posouzení VP a OP
12. 3. 2019
 Programové vyhodnocení míry plagiátorství a návrh klasifikačního stupně za grafické zpracování textu
dle normy a pokynů – předání vedoucím a oponentům práce vyučujícím semináře – projektového řízení
do 12. 4. 2019
 Odevzdání posudků VP (2 x) a OP (2 x) na sekretariát školy
do 22. 4. 2019
Příprava obhajoby práce
 V rámci závěrečných konzultací s vedoucím MP
 V seminářích – projektovém řízení 2. pololetí školního roku

od 8. 3. 2019

Předání posudků maturitních prací žákům (sekretariát, 14 dní před obhajobou) 7. 5. 2019 - 4. V 1
13. 5. 2019 - 4. L 2
Obhajoby maturitních prací před zkušební maturitní komisí
Celkové hodnocení maturitní práce

v den podle maturitního rozpisu
v den obhajoby žáka

Kritéria hodnocení maturitní práce
Aktuální kritéria hodnocení maturitní práce pro daný školní rok jsou součástí „Hodnocení zkoušek profilové části
maturitní zkoušky“ - dispozici na vývěsce školy a na www stránkách školy oazszatec.cz nejpozději 31. 1. 2019
Zpracovala Berdisová
Mgr. Jiří Karas
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Předpokládaný termín
Předpokládaný termín

