Masarykova ZŠ a Obchodní akademie Tanvald
Maturitní práce - harmonogram zadání, vypracování a odevzdání pro
školní rok 2017/2018
Rozsah, struktura a formátování maturitní práce je obsahem Metodiky vypracování práce. Způsob hodnocení a
obhajoby je obsahem dokumentu Hodnocení a obhajoba maturitní práce.

Organizační pokyny

Termín

Vyhlášení témat maturitních prací s určenými vedoucími prací.

do 9. října 2017

Závazná volba téma odborné maturitní práce žákem. (Písemnou formou na formuláři
k rukám třídní učitelky po odsouhlasení vedoucím práce.)

do 15. října 2017

Potvrzení tématu formou oficiálního zadání maturitní práce
Konzultace probíhají průběžně dle potřeby studenta, a to nejméně 1 x za měsíc

do 2. listopadu 2017
od 2. 11. 2017
do 27. 3. 2018

Odevzdání odborné maturitní práce v konečné podobě zpracované v souladu se
zvoleným tématem a metodikou vypracování vedoucímu práce.

do 27. března 2018

Jmenování oponenta maturitní práce ředitelkou školy

do 3. dubna 2018

Oponent a vedoucí maturitní odborné práce vypracují hodnocení maturitní odborné
práce dle Metodiky vypracování maturitní práce a dokumentu Hodnocení a obhajoba
maturitní práce.

do 23. dubna 2018

Žák převezme posudky vedoucího a oponenta práce

do 27. dubna 2018

Příprava na obhajobu

od 28. 4. 2018
do termínu obhajoby

Obhajoba maturitní odborné práce

Dle rozpisu ústních
maturitních zkoušek

Obhajoba maturitní odborné práce
a) Příprava na obhajobu maturitní odborné práce v den obhajoby práce trvá 5 minut.
b) Vlastní obhajoba maturitní odborné práce trvá nejvýše 15 minut a zahrnuje:
 Prezentování žáka o obsahu, jednotlivých částech, metodách a postupech maturitní práce, objasnění
cíle práce. Žák pro prezentaci a obhajobu použije podpory PC, např. PowerPointovou prezentaci.
 Vyjádření oponenta, zadání doplňujících otázek a jejich zodpovězení.
 Vyjádření vedoucího maturitní práce, doplňující otázky a jejich zodpovězení.
c) Klasifikaci navrhuje vedoucí maturitní odborné práce předsedovi zkušební maturitní komise s ohledem
na vlastní hodnocení práce, oponentní posudek a průběh obhajoby maturitní odborné práce.
d) Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci v termínu stanoveném podle odstavce 1 písm. b), omluví se
písemně řediteli školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce; uzná-li ředitel školy
omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín pro odevzdání maturitní práce. Pokud žák maturitní práci
neodevzdá v termínu podle odstavce 1 písm. b) bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů nebo
pokud mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně.
e) V případě klasifikace stupněm 5 (nedostatečný) z maturitní práce a její obhajoby, opakuje žák
profilovou maturitní zkoušku včetně obhajoby původní maturitní práce, aniž by mu bylo zadáváno nové
téma maturitní práce. Vedoucí maturitní práce pouze žákovi určí způsob dopracování, resp. zkvalitnění
odborné maturitní práce.
V Tanvaldě dne 1. 9. 2017

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka školy

