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HARMONOGRAM MATURITNÍCH PRACÍ SEKCE Z 

pro školní rok 2021-2022 - PODZIM 

 

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: 

Jmenování vedoucího práce a oponenta pro jarní termín zůstává v platnosti i pro podzimní termín. 

Odevzdání maturitní práce  do 27. 6. 2022  
 na sekretariát školy se odevzdává:  

 2 x maturitní práce v předepsané vazbě 

 vyučujícímu semináře se zasílá:  

 ve stejném termínu elektronická verze práce, a to na pracovní e-mail vyučujícího ve formátu *.pdf     

  a *.docx (žák zasílá 2 obsahově identické soubory. Předepsaný název souboru: 

  Příjmení Jméno MP 2022.pdf  a Příjmení Jméno MP 2022.docx 

 vyučujícímu semináře se dále odevzdává:  

 anotace maturitní práce pro maturitní komisi na samostatném listu A4.  Bude předložena 

s identifikačními údaji žáka před zahájením obhajob vyučujícím semináře.  

Posudky vedoucích maturitních prací a oponentů maturitních prací   
 Předání prací k posouzení vedoucímu práce a oponentovi práce (sekretariát) a přeposlání elektronických 

verzí prací vedoucímu práce a oponentovi práce (vyučující semináře)            27. 6. 2022 

 Programové vyhodnocení míry plagiátorství a návrh klasifikačního stupně za grafické zpracování textu dle 

normy a pokynů – předání vedoucím a oponentům práce vyučujícím semináře    do 28. 6. 2022 

 Odevzdání posudků vedoucího práce (2 x) a oponenta práce (2 x) na sekretariát  do 26. 8. 2022 (PÁ) 

Předání posudků maturitních prací žákům (sekretariát):           29. 8. 2022 (PO)  

Obhajoby maturitních prací před zkušební maturitní komisí        termín bude zveřejněn v červnu 

Celkové hodnocení maturitní práce 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       od ledna 2022 

11. 4. 2022 

Zpracoval Sekera      

                                                                                                                                            Mgr. Jiří Karas 

                                                                                                                                                    ředitel 


