
ROČNÍKOVÁ PRÁCA_2018 
 

 zavádza sa ako povinná práca pre študentov II. ročníka, 

 úlohou je spracovať odborný text vo väčšom rozsahu – cca 15 strán 

 

 "Ročníková práca má mať vedecký charakter, predpokladá plánovitý postup, využívanie 

odbornej terminológie, prácu s primeranou odbornou literatúrou, korektné a správne citovanie, 

dodržanie požiadaviek na formálnu úpravu textu, primeraný rozsah a pod. 

Téma práce a jej podoba má zároveň „výskumný“ potenciál – žiak môže pokračovať v práci na 

rovnakej téme i v nasledujúcom ročníku v podobe SOČ."  

 práca môže mať kompilačnú povahu, nežiada sa, aby mala charakter vlastného 

výskumu, 

 študent si volí tému spomedzi tých, ktoré vypísali vyučujúci (zverejnenie tém: 6.12.2017), 

 odovzdá /nechá podpísať prihlášku na tému práce (do 12.1.2018) 

 výber témy ovplyvňuje výslednú známku za daný predmet – práca bude mať osobitnú váhu,  

 

 smernica: "Výsledná koncoročná známka z predmetu, do ktorého bude zahrnuté aj hodnotenie 

ročníkovej práce, bude stanovená na základe váženého priemeru podľa vzorca: 2x priemerná 

známka z predmetu + známka z RP delené 3. Hodnotenie sa pripočíta k predmetu 

vyučujúceho, za ktorý bola téma vypísaná a ktorý prácu konzultoval."  

 

 UČITEĽ 

 vypisuje témy za svoj alebo príbuzný predmet (práce sa píšu iba v slovenskom jazyku), termín: 

posledný  novembrový týždeň (do 1.12.2017); 

 schváli / podpisom akceptuje študentovu prihlášku na tému práce (do 12.1.2018) 

 témy práce majú korešpondovať s učivom preberaným v iných ročníkoch – súčasťou RP je 

záverečná prezentácia – študent prácu prezentuje ako súčasť vyučovacej hodiny v inej 

triede, 

 poskytuje konzultácie – v priebehu práce vždy dve so zaznamenaným obsahom a presnými 

podmienkami na prípravu študenta (záznam podľa predlohy), 

 (1. konz. - do 9. februára 2018 - anotácia, osnova budúcej práce, výber literatúry;  

 2. konz. - do 9. marca 2018 -  presné členenie práce na kapitoly, „hrubá“ podoba práce, príp. 

návrh príloh, podoba prezentácie) 

 prácu hodnotí na základe štandardizovanej hodnotiacej tabuľky – (boduje sa niekoľko aspektov 



zvládnutia práce) 

 termín odovzdania práce pre študentov: do 13. apríla 2018 

učiteľ odovzdá hodnotenie prác: do 3. mája (výsledky za písomnú časť budú žiakovi oznámené 
najneskôr 7. mája) 
 

 naplánuje prezentácie ním vedených prác ako súčasť učiva v iných ročníkoch / triedach 

 termíny prezentácií určí učiteľ sám 

Termín prezentácie musí byť určený do 15.5. a oznámený žiakovi. Na prezentáciu svojej práce si 

žiak môže pozvať i rodičov, ak budú mať záujem, môžu sa prezentácie RP zúčastniť. 

 

 Téma práce musí byť vypísaná tak, aby sa hodnotenie RP dalo zahrnúť do hodnotenia 

niektorého z predmetov, ktoré sa vyučujú v II. ročníku: fyzika, matematika, chémia, slovenský 

jazyk a literatúra, katolícke náboženstvo, informatika, dejepis, geografia, telesná výchova). 

Osobitnú pozornosť treba venovať témam/ prácam, ktoré vypisuje vyučujúci v prípade, že daný 

predmet nevyučuje vôbec – napr. učitelia cudzích jazykov (práce, ktoré budú hodnotené v iných 

predmetoch – typicky napr. geografia, dejepis, slovenský jazyk a literatúra). 

 

 TRIEDNY UČITEĽ 

 eviduje prihlasovanie RP a protokoly o absolvovaní konzultácií, komunikuje so žiakmi svojej 

triedy a konzultantmi RP, v nutnom prípade informuje rodičov  (známka z RP má v danom 

predmete vysokú váhu, preto v prípade „zanedbávania“ je vhodné informovať rodičov); 

 odovzdá koordinátorovi RP zoznam žiakov svojej triedy s priradenými témami RP. 


