Termíny k předmětu Profesní příprava
Během roku je žák povinen odevzdávat dílčí úkoly ve stanovených termínech:
•

Do 8. 1. 2023
o V tomto termínu žáci 9. ročníku musí elektronicky odevzdat (garantovi na mail):
▪

Úvodní a koncovou stranu absolventské práce

▪

Osnovu (obsah, kostru) psané práce

▪

Anotaci absolventské práce jak v českém tak i cizím jazyce

▪

Cíl

o Projekt
▪
•

Žák dodá důkazy (fotky materiálu, fotky předlohy, scénář) z rozpracovaného projektu.

Do 26. 2. 2023
o V tomto termínu žáci 9. ročníku musí elektronicky odevzdat (garantovi na mail):
o Psaná část
▪

Úvodní a koncovou stranu absolventské práce

▪

Osnovu (obsah, kostru) psané práce

▪

Anotaci absolventské práce jak v českém tak i cizím jazyce

▪

Úvod

▪

Cíl

▪

Rozpracované jednotlivé kapitoly a jejich podkapitoly

o Projekt
▪

Žák dodá další důkazy o práci na projektu. Musí být vidět posun v kvalitě projektu. Další
fotky rozpracovaného modelu, již natočené záběry z videa, fotky z plakátu a jiné.

•

Do 21. 5. 2023
o V tomto termínu žáci 9. ročníku musí elektronicky odevzdat (garantovi na mail):
o Psaná část
▪

Úvodní a koncovou stranu absolventské práce

▪

Osnovu (obsah, kostru) psané práce

▪

Anotaci absolventské práce jak v českém tak i cizím jazyce

▪

Úvod

▪

Cíl

▪

Dokončené některé kapitoly a jejich podkapitoly

▪

Rozpracované další kapitoly a jejich podkapitoly

▪

Rozpracovaný závěr psané části

o Projekt
▪

Žák dodá další důkazy o práci na projektu. Opět musí být vidět posun v kvalitě projektu.
Další fotky rozpracovaného modelu, další již natočené záběry z videa, další fotky
z plakátu a jiné.

o Projekt je z cca 75% hotov.
o Psaná část je z cca 75% hotova.
•

Do 4. 6. 2023
o Do tohoto termínu mohou žáci 9. ročníku elektronicky odevzdat svoje psané části garantům na
mail. Tento termín není povinný a slouží pro poslední opravu a korekturu před tiskem.

•

Do 7. 6. 2023
o Do tohoto termínu musí žáci 9. ročníku odevzdat svůj projekt do kabinetu O. Pražáka.
o Do tohoto termínu musí žáci 9. ročníku odevzdat svoje vytištěné a svázané psané části do
kabinetu O. Pražáka, garantům musí svou finální psanou práci poslat na mail.
▪

Garant odevzdá podklady pro hodnocení žáka. Garanti hodnotí práci dvěma známkami:
•

Formální stránka (zarovnání, číslování kapitol, písmo, citace, rozsah práce, atd.)

•

Obsahová stránka (správnost údajů, smysl a přínos práce, atd.)

•

Stručný posudek s vyjádřením, zda práci doporučuje k obhajobě

•

19. 6. – 23. 6. 2023

Závěrečné obhajoby žáků devátého ročníku

•

29. 6. 2023

Slavnostní rozdání vysvědčení žákům 9. tříd

