Vyšší odborná škola
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Obor: TECHNICKÉ LYCEUM
Zaměření: STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ

Třída. L4
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Informace o maturitní práci s obhajobou před zkušební maturitní komisí
Téma maturitní práce si žáci vybírají dle svého zaměření.
Do 19. září 2014 musí mít žák zvolené a schválené téma.
Do 26. září 2014 obdrží žák zadání maturitní práce, které obsahuje: téma, termín odevzdání, způsob zpracování
a pokyny k obsahu a rozsahu práce, kritéria hodnocení, požadavek na počet vyhodnocení.
Termín odevzdání práce 17. dubna 2015.
Hodnocení dle následujících kritérií:
Maturitní práce:
Věcná správnost (splnění zadání a cíle práce)
Splnění odborné úrovně
Úprava a formální náležitosti práce
Celkem za 1. část žák získá
Žák prospěl v této části zkoušky, získá-li

max. 30 bodů
max. 20 bodů
max. 10 bodů
max. 60 bodů
min. 30 bodů

Získá-li žák méně než 30 bodů nemůže přistoupit k ústní obhajobě.

Obhajoba práce před zkušební maturitní komisí v délce trvání 15 minut:
Věcná správnost
max. 15 bodů
Grafické zpracování
max. 10 bodů
Úroveň osobní prezentace
max. 15 bodů
Celkem za 2. část žák získá
max. 40 bodů
Žák prospěl v této části zkoušky, získá-li
min. 20 bodů

Výsledné hodnocení je určeno na základě součtu bodů z obou částí zkoušky a vyjádřeno známkou
dle následující tabulky:
Známka
Celkový počet bodů
Hranice
výborný
100 – 87 b
87 %
chvalitebný
89 – 75 b
75 %
dobrý
74 – 60 b
60 %
dostatečný
59 – 50 b
50 %
nedostatečný
0 - 49 b
49 %
Neodevzdá-li v žák maturitní práci v termínu, omluví se písemně řediteli školy nejpozději v den určený
k odevzdání práce. Uzná-li ředitel důvod omluvy, stanoví žákovi náhradní termín pro odevzdání. Neomluví-li se
žák, nebo mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně.
V Děčíně 10.9.2014
Ing. Jana Vacková
ředitelka školy
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Šroubový zvedák
Hřebenový zvedák
Rozvodový mechanismus OHC
Lichoběžníková náprava osobního automobilu
Hřebenové řízení osobního automobilu
Kliková náprava osobního automobilu

V Děčíně 10.9.2014

Ing. Jana Vacková
ředitelka školy
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