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1) Dne 15. 10. budou vyvěšena témata absolventských prací s anotacemi. Pokud bys
chtěl ze závažných důvodů (vzhledem k svému budoucímu studiu) zpracovávat svoje vlastní
kvalitní téma, musíš si ho nechat předem odsouhlasit od svého vedoucího práce. Ti, kteří volbu
vlastního tématu nevyužijí, se seznámí nejen s nabídkou učitelských témat, ale i s jejich
anotacemi, tedy s tím, co by se mělo v dané práci řešit.
2) Do 31. 10. se zapíší žáci u jednotlivých učitelů - garantů podle těchto pravidel: Každý
žák se dojde domluvit s vyučujícím, jehož si vybral, a zároveň se s ním domluví na tématu.
Pokud má již učitel plno, najde si žák jiného garanta. Každý učitel zaznamená „své“ žáky do
seznamu ve sborovně do 15. 11. do 14 hodin.
3) Termín první konzultace s učitelem proběhne do konce listopadu.
Na těchto schůzkách si dobře připravíš otázky pro vedoucího práce a svoje vlastní nápady. Je
tvojí povinností se s vedoucím práce domluvit na podrobnostech. Doporučujeme si ze schůzky
udělat písemný záznam postupu při tvorbě práce, tedy to, co ti učitel doporučí – co dříve, co
pak i odbornou literaturu případně odkazy na internetové stránky. Absolventská práce je tvoje
vizitka. Učitel tě nebude vyhledávat. V případě potřeby bude učitel informovat tvé rodiče.
4) V čem spočívá samotná příprava práce? Znáš to z našich projektů. Tentokrát to je ale
tvoje samostatná práce. Zpravidla se absolventské práce tvým předchůdcům povedly.
Rozmyslíš si, co přesně chceš zjistit, o čem přesně chceš psát, co všechno k tomu potřebuješ.
Jaké podklady, ankety, informace budeš potřebovat a kde je seženeš. Domluvíš si potřebné
schůzky (nebo ti pomůže vedoucí práce), naplánuj si je tak, abys dobře využil DEN
ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ. Shánění podkladů (příslušná literatura, vyhodnocení
dotazníků, anket…, rozhovory, získávání informací…) je nezbytnou součástí práce. Pokud si
vše dokážeš zařídit sám a s předstihem, můžeš využít DEN ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ
pouze se souhlasem vedoucího práce už k psaní vlastní práce - ve škole nebo doma.
5) Konzultace žáků s vedoucím práce probíhají individuálně podle potřeb žáka.
Je lepší, přijít se raději zeptat, než něco dělat zbytečně, a pak vše předělávat.
6) Připrav se na to, že ti vyučující práci několikrát vrátí k opravení a k přepracování. Je to
naprosto v pořádku, vzhledem k tomu, že jsi nikdy nic podobného nepsal.
7) V úterý 30. 4. proběhne DEN ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ. Termín volíme záměrně
až po přijímacím řízení, aby nebyla tvoje příprava na přijímačky jakkoli ztížena. V tento den se
žáci 9. tříd nebudou učit podle svého rozvrhu, ale ten bude vyhrazen na výzkum, schůzky,
studium mimo budovu, kompletaci získaných poznatků a dokončení své AP. Budeš mít tedy
možnost pracovat i mimo školní budovu nebo ve své třídě, mediatéce, počítačovně. Ke
konzultaci budou v domluvené hodiny připraveni jednotliví vedoucí prací. Ti žáci, kteří budou
mít poznatky už získané, mohou psát vlastní práci doma. Je nutné svolení vedoucího práce.
8) Formální a jazykové požadavky jsou zveřejněny na našem webu; některé stránky jsou
pro žáky povinné (obálka, obsah, resumé, prameny). Podle zadaných formálních, obsahových a
jazykových kritérií vypracuješ práci a odevzdáš vedoucímu tak, abys ji mohl podle jeho
připomínek opravit a odevzdat vedoucímu k seznámení členům obhajovacích komisí .
9) Nejpozději do 31. 5. odevzdáš ve dvou svázaných podepsaných stejnopisech
vedoucímu práce. Ber v úvahu jiné možné aktivity (Řetězové provádění, Toulky Prahou
apod.). Účast na těchto aktivitách neznamená posun odevzdání práce.
10) 18. 6. proběhnou obhajoby absolventských prací. Tento den podle časového
rozpisu budou jednotliví žáci v několika učebnách obhajovat před komisí své práce. Komisi
budou tvořit předseda, který není zaměstnancem školy (zástupce veřejné instituce), garant
práce a minimálně ještě jeden pedagogický pracovník. Jako pozorovatelé a hosté budou žáci
8. tříd a rodiče. Tentýž den proběhne vyhodnocení prací a slavnostní předání osvědčení za
účasti rodičů a členů komisí. Časový rozpis jednotlivých obhajob bude včas zveřejněn.

