GYMNÁZIUM
A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC
Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
Termíny pro ročníkové práce ve školním roce 2018/2019:
Výběr tématu
viz plán akcí
Odevzdání čistopisu RP
viz plán akcí
Obhajoby RP
viz plán akcí
Pravidla hodnocení ročníkových prací
Pokud student neodevzdá práci v řádném termínu, má dvě možnosti:
A. Předloží řediteli školy oficiální žádost o odložení termínu odevzdání práce (pouze s potvrzením lékaře
z důvodů dlouhodobých zdravotních či jiných objektivních potíží). Ředitel spolu s vedoucím práce a třídním
vyučujícím posoudí oprávněnost žádosti a vyhoví/nevyhoví (tato situace by neměla nastat, student by musel
chybět dlouhodobě).
B. Neodevzdá, z jiného důvodu:
1. nebude v pátek přítomen ve škole (nebereme v potaz jednodenní nevolnost, návštěvu lékaře, rodinné
důvody). Student musí prokázat, že byl skutečně vážně nemocen, upoután na lůžko, bez možnosti
pohybu atd. Okamžitě po příchodu do školy práci odevzdá. Toto, prosím, ohlídají třídní a vedoucí
práce. Upozorněte studenty, že v případě jejich páteční nepřítomnosti ve škole by bylo vhodné, aby
RP do školy někdo doručil (rodiče, spolužák, sourozenec);
2. neodevzdá, protože nestihnul práci dokončit. Klasifikujeme stupněm nedostatečný a musí odevzdat
RP v náhradním termínu do 26. 4. 2019, do 14.00 hodin. Obhajovat bude v náhradním termínu.
Student v takovém případě nemůže již z RP (i kdyby obhájil na výbornou) dostat lepší známku, než
dobrou a z předmětu, ve kterém RP psal, mu bude snížena výsledná známka o dva stupně.
Pokud neodevzdá v náhradním termínu, budeme RP požadovat do 26. 4. 2019 do 14.00 hodin. Klasifikace je
opět nedostatečná. Na vysvědčení bude z daného předmětu na konci školního roku NEKLASIFIKOVÁN. Žák
bude obhajovat v přípravném týdnu (poslední týden v srpnu 2019). I kdyby obhájil na výbornou, nemůže z RP
dostat lépe než dostatečně (má již dvě nedostatečné) a z předmětu, ve kterém RP psal je mu výsledná známka
snížena minimálně o dva stupně. Známky z ročníkové práce mají v průběžné klasifikaci nejvyšší hodnotu
tzn. 10
Výňatek ze školního řádu:
2.36

Žák gymnázia je ve třetím, respektive sedmém ročníku povinen odevzdat a obhájit ročníkovou práci v jím zvoleném předmětu.

2.37

Pokud žák práci v daném termínu neodevzdá, nebo ji neobhájí, či je při obhajobě hodnocen stupněm nedostatečný, je povinen
práci odevzdat (případně přepracovat) a obhájit v náhradním termínu, který je určen vedením školy. Hodnocení práce je
podstatnou a nedílnou součástí klasifikace z daného předmětu ve druhém pololetí.

4.53

Ročníková práce je nedílnou součástí učebního plánu třetího, resp. sedmého ročníku gymnázia.

4.54

Termín obhajob ročníkové práce určí vedení školy tak, aby žáci měli dostatek času na zpracování zvoleného tématu.

4.55

Psaní ročníkové práce se řídí Obecnými pokyny pro autory ročníkových prací, které jsou vyvěšeny na školním webu
(www.jergym.cz) a konzultacemi s vedoucím práce.

Liberec 29. 9. 2018

Mgr. Jaroslav Šťastný
ředitel školy

