Ročníková práce
1. RP zpracovávají studenti třídy septima.
2. Studenti zpracovávají práce samostatně.
3. Téma práce si může student zvolit z libovolného předmětu vyučovaného v daném
ročníku. Každý vyučující vypíše 4 témata ve svém předmětu, ze kterých si student
může vybrat, případně zvolit jiné téma po vzájemné dohodě s vyučujícím.
4. Téma práce může být nadstavbou učiva. Její součástí by měl být např. výzkum,
pozorování, dotazníky, vlastní šetření, analýzy apod.
5. Práce bude zpracována jako textový dokument, který respektuje typografická
pravidla. Musí obsahovat graf, tabulku, fotografie, apod. Součástí práce může být
také prezentace, případně video.
6. Rozsah práce je stanoven na minimálně 8 a maximálně 30 stran textu (počítáno bez
příloh, titulní strany, obsahu apod.).
7. Hodnocení práce probíhá dle článku 12 písmene b) školního řádu.
8. Práce budou odevzdány jednou v tištěné podobě v libovolné vazbě a jednou
v elektronické podobě.
9. Práce budou po dokončení prezentovány před třídou s využitím prezentačních
programů (v hodinách seminářů nebo v hodině vybraného předmětu). Případné
další formy prezentace mohou být upřesněny v průběhu školního roku.

Termíny:
do 20. září 2022

dohodnutí tématu práce s konzultantem (vyučujícím v předmětu,
ze kterého bude práce vypracována), oznámení výběru předmětu
a zadání třídnímu učiteli, včetně předmětových a IVT
konzultantů.
do 12. prosince 2022 předání práce k první kontrole konzultantům z IVT
v elektronické podobě (práce již musí respektovat typografická
pravidla a rozložení stránek, viz příloha)
do 6. března 2023
odevzdání kompletní práce k poslednímu připomínkování
předmětovým a IVT konzultantům
do 17. dubna 2023
odevzdání konečné verze
Práce budou hodnoceny po obsahové stránce vedoucím práce. Typografickou správnost
a způsob zpracování hodnotí vyučující informatiky.
V případě, že práce nebude odevzdávána v termínech ke kontrolám, budou provedena
opatření v souladu se Školním řádem.

Rozložení stránek v ročníkové práci
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Titul (kopie přebalu)
Vydavatelské záznamy (zpracoval, vedoucí práce), čestné prohlášení
Věnování, motto (nepovinné)
Obsah (obsah je 1. číslovaná strana)
Úvod
Seznam zkratek, symbolů a vzorců (pokud budou použity)
1. kapitola
Text práce
Doslov, závěr
Seznam literatury (správná citace literatury i internetových odkazů)
vzor:
HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. 3. upr. vyd. České Budějovice: Kopp, 2001.
269 s. ISBN 80-85828-21-9
CHURÁ, Martina. Atlas roztahuje křídla. Chip [online]. Březen 2001
[cit. 19. března 2001]. Dostupné na WWW:
http://www.chip.cz/texty/2001_1/0319/alt.shtml>.
Seznam vyobrazení (obrázky, tabulky)
Resumé (cizojazyčné)
Přílohy

