Hodnocení ročníkových prací 2019
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a) Ročníková práce je nedílnou součástí hodnocení žáka v 9. ročníku. Dle zvoleného tématu
je součástí předmětu, jemuž svým obsahem odpovídá. b) O obsahovém zařazení rozhodne
konzultant vybrané ročníkové práce (s vyučujícím předmětu v daném školním roce, pokud to
není tatáž osoba).
c) Odevzdání
ročníkové práce a její připuštění k obhajobě:
práce se odevzdává v předem stanoveném termínu konzultantovi, který společně s vedením
školy na základě splnění formálních a obsahových náležitostí připustí či nepřipustí ročníkovou
práci k obhajobě
- v případě neodevzdání ročníkové práce či jejího nepřipuštění k obhajobě, nelze
předmět, do kterého je práce zařazena, ve druhém pololetí 9. ročníku hodnotit se všemi
důsledky vyplývajícími z klasifikačního řádu školy (nehodnocení z předmětu ani po
opravných zkouškách znamená, že celkový prospěch v ročníku je hodnocen jako
„neprospěl“)
- v případě neodevzdání práce, nepřipuštění práce k obhajobě či nedostavení se žáka
k obhajobě vypíše vedení školy první (červnový), či druhý (srpnový), opravný termín obhajoby
d) Hodnocení ročníkové práce připuštěné k obhajobě má následující stupně:
obhájil výborně
– na základě tohoto hodnocení může vyučující daného předmětu zlepšit výslednou známku
ve 2. pololetí 9. třídy o jeden klasifikační stupeň, na vysvědčení je automaticky uvedena
pochvala ředitele školy
obhájil velmi dobře
- toto hodnocení nemá vliv na výslednou známku z daného předmětu ve 2. pololetí 9. třídy, na
vysvědčení může být po doporučení konzultanta uvedena pochvala ředitele školy
obhájil
- toto hodnocení nemá vliv na výslednou známku z daného předmětu ve 2. pololetí 9. třídy
neobhájil
- v řádném termínu a prvním (červnovém) opravném termínu nelze předmět, do kterého je
práce zařazena, hodnotit
- ve druhém (srpnovém) opravném termínu může vyučující daného předmětu
zhoršit výslednou známku ve 2. pololetí 9. třídy o jeden klasifikační stupeň
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V případě, že nebyla ročníková práce připuštěna k obhajobě do 1. kola obhajob, je nejlepší
hodnocení v opravných termínech stupněm
„obhájil velmi dobře“
.
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