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

HARMONOGRAM MATURITNÍCH PRACÍ SEKCE O
PODZIM 2019
Uvedené termíny jsou určeny pro:
1. Žáka, který řádně ukončil ročník k jarnímu termínu maturit, avšak neodevzdal maturitní práci v řádném
termínu stanoveném ředitelem školy.
2. Žáka, který odevzdal práci v řádném termínu stanoveném ředitelem školy, řádně ukončil ročník k jarnímu
termínu maturit, avšak překročil procento plagiátorství práce.
4. Žáka, který neuspěl při obhajobě maturitní práce před zkušební maturitní komisí jarního termínu maturit.
POZNÁMKA:
1. Žákovi, který řádně nedokončil ročník do 30. 6. 2019 a kterému bylo povoleno opakování ročníku, se
posudky vedoucího a oponenta práce nepředávají. Žákovi je vrácena řádně odevzdaná maturitní práce a žák se
nadále řídí termíny školního roku 2019/2020 třídy, ve které žák opakuje ročník.
2. Žákovi, který řádně dokončil ročník v náhradním termínu do 30. 6. 2019 se posudky vedoucího a
oponenta práce předávají až v srpnovém termínu (viz níže – bod 3).
3. Jmenování vedoucího práce a oponenta pro jarní termín zůstává v platnosti i pro podzimní termín.
1. Odevzdání maturitní práce

do 21. 6. 2019

 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.
2. Posudky vedoucích maturitních prací a oponentů maturitních prací
 Vyzvednutí nosičů z prací vyučujícími seminářů (nosič se zapůjčuje z prací určených VP)
24. 6. 2019
 Předání prací k posouzení VP a OP
25. 6. 2019
 Programové vyhodnocení míry plagiátorství a návrh klasifikačního stupně za grafické zpracování textu
dle normy a pokynů – předání vedoucím a oponentům práce vyučujícím semináře
do 27. 6. 2019
 Odevzdání posudků VP (2 x) a OP (2 x) na sekretariát školy
do 23. 8. 2019,
do 08:00
3. Předání posudků maturitních prací žákům (sekretariát)
4. Obhajoby maturitních prací před zkušební maturitní komisí
5. Celkové hodnocení maturitní práce

26. 8. 2019
od 10:00
termín bude zveřejněn v červnu
v den obhajoby žáka

6. 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
od 31. 1. 2019
V Žatci dne 3. 5. 2019

Mgr. Jiří Karas
ředitel

