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VŠEOBECNÉ PODMIENKY  

K PÍSANIU ZÁVEREČNÝCH PRÁC PRE ŠK. ROK 2019/2020 

 

1. Ročníkovú prácu píše každý žiak štvrtého ročníka gymnázia.  

2. Ročníkovú prácu možno v školskom roku 2019/2020 písať z predmetov: matematika, 

fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis, občianska náuka. 

3. Učitelia, ktorí učia na gymnáziu predmety uvedené v bode 2 vypíšu 3 témy 

ročníkových prác. 

4. Každý žiak si vyberie jedného konzultanta z radov pedagógov a spolu dohodnú tému 

ročníkovej práce do 31.10.2019. Žiak môže navrhnúť aj vlastnú tému záverečnej 

práce, no je na zvážení pedagóga či ju akceptuje. 

5. Zápis témy sa uskutoční prostredníctvom konzultačného záznamu, ktorý je uložený 

u konzultanta a slúži na zapisovanie konzultácií. 

6. Pracovný názov témy, predmet a meno konzultanta zašle každý žiak 

koordinátorovi ročníkových prác: RNDr. M. Ďurišinová durisinova@gmail.com 

7. Jeden pedagóg konzultuje maximálne 3 ročníkové práce. 

8. Každý žiak konzultuje svoju prácu minimálne 4x v priebehu školského roka, čo sa 

dokladuje podpisom konzultanta v konzultačnom zázname žiaka. 

9. Parametre práce (nedodržanie formálnych parametrov práce má vplyv na celkové 

hodnotenie záverečnej práce)  

a) min. 20 normostrán čistého textu (normostrana: písmo „Times New Roman“, 

veľkosť 12, riadkovanie max 1,5; okraje strany 2,5 cm) 

b) prílohy sú povinné, prílohu do rozsahu nezapočítavajú. 

c) príslušný poznámkový aparát, bibliografické citácie a zoznam použitej 

literatúry. 
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10. Termín odovzdania ročníkových prác v elektronickej podobe konzultantovi najneskôr 

do 30. apríla 2020. V tlačenej podobe je záverečnú prácu potrebné odovzdať 

najneskôr do 15. mája 2020 v 2 exemplároch (min. hrebeňová väzba). 

11. Konkrétne podmienky: obsah, štruktúru, formu, stanovuje konzultant práce v súlade so 

všeobecnými podmienkami. 

12. Prezentácia, obhajoba  a hodnotenie ročníkových prác sa uskutoční na žiackej 

konferencii 29.5.2019. Záverečnú prácu prezentuje každý žiak pred trojčlennou 

komisiou pedagógov. 

13. Záverečné práce sa vyhodnocujú známkou z predmetu (dvojnásobná váha známky), 

ktorá je zložená z niekoľkých častí - z minimálne dvoch hodnotení: text práce 

(formálna stránka i obsah), obhajoba záverečnej práce. 

14. Poradie úspešnosti (1. 2. a 3. miesto) záverečných prác v ročníku vyhodnocuje 

trojčlenná komisia pedagógov pričom jeden (štvrtý) hlas má aj Žiacka školská rada. 

Pri rovnosti hlasov rozhodne riaditeľ školy. Prvé tri miesta získavajú ocenenia 

riaditeľom školy. 
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