Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní,
Děčín, příspěvková organizace
Čs. armády 10, Děčín I, 405 02, IČ: 47274689, tel.: 412516136, www.prumkadc.cz

Obor 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
Zaměření Logistika v EU
3. zkouška profilové části: Praktická část z odborných předmětů – forma praktická zkouška pro školní rok
2015/2016 bude prováděna formou prezentace a ústní diskuse o prezentovaném tématu. Předpokládaným
tématem prezentace je činnost žáka ve firmě při souvislé čtrnáctidenní praxi. Prezentace musí být vytvořena
v programu Office Power Point XP a nebo vyšší. Minimální počet snímků je 20. Jednotlivé snímky slouží k
dokumentaci činnosti ve firmě. Podstatné je, aby dokumentační fotografie byly autorizovány samotným
žákem, totéž platí o případných videozáznamech. Zcela nepřijatelné je, aby byla podstatná část prezentace
stažena z IT anebo materiálů firmy. Žák je povinen se v průběhu zpracování dostavit k 3 hodnoceným
konzultacím. Součástí práce je odevzdání kompletní prezentace v tištěné podobě. Rozsah textu je minimálně
20 stran A4 včetně obligatorních stran, zpracování je požadováno v kroužkové vazbě.
Kritéria hodnocení:
Dodržení tématu a rozsahu prezentace maximálně 30 bodů
Dodržení rozsahu a obsahu textové části maximálně 15 bodů
Společenské vystupování a rétorický projev maximálně 15 bodů
Grafická stránka prezentace maximálně 20 bodů
Grafická úprava textové části maximálně 20 bodů
Celkové hodnocení
40-50 dostatečný
51-69 dobrý
70-85 chvalitebný
86-100 výborný
Termín zápisu tématu prezentace je do 14.09.2015
Průběžné kontroly a konzultace po celou dobu až k termínu odevzdání jsou u vedoucího práce Bc. Jindřišky
Hůlové.
Stanovené klasifikované termíny:
1.termín
do 18.12.2015
2.termín
do 25.01.2016
3.termín
do 30.03.2016
Celková doba prezentace je 15 minut.
Termín odevzdání prezentace v konečné podobě je do 30.04.2016
Odevzdání znamená uložení práce v elektronické podobě ve tvaru prezentace na úložiště zřízené školou a
odevzdání tištěné podoby v rozsahu 20 stran + přílohy,
Termín konání zkoušky: květen 2016 (přesný termín bude stanoven ředitelkou školy).

V Děčíně 1.10. 2015
Ing. Jana Vacková
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Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní,
Děčín, příspěvková organizace
Čs. armády 10, Děčín I, 405 02, IČ: 47274689, tel.: 412516136, www.prumkadc.cz

Obor 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
Zaměření Železniční doprava a přeprava
3. zkouška profilové části: Praktická část z odborných předmětů – forma praktická zkouška pro školní rok
2015/2016 bude konána vypracováním textu na zadané téma, prezentací v programu Office Power Point XP a
nebo vyšší a odbornou ústní diskusí na zpracované téma. Žák bude mít na výběr z témat, vycházejících
z odborných předmětů železniční doprava a železniční přeprava, na jejichž obsahu se může podílet i budoucí
možný zaměstnavatel. Vedoucí práce budou žákům přiděleni dle vybraných témat z řad vyučujících.
Podkladem pro vypracování práce jsou odborné normy a poznatky žáka z vykonávané praxe. Žák je povinen se
v průběhu zpracování dostavit k 3 hodnoceným konzultacím. Rozsah práce je minimálně 20 stran A4 včetně
obligatorních stran, zpracování je požadováno v kroužkové vazbě.
Kritéria hodnocení:
Dodržení tématu a rozsahu prezentace maximálně 30 bodů
Dodržení rozsahu a obsahu textové části maximálně 15 bodů
Společenské vystupování a rétorický projev maximálně 15 bodů
Grafická stránka prezentace maximálně 20 bodů
Grafická úprava textové části maximálně 20 bodů
Celkové hodnocení
40-50 dostatečný
51-69 dobrý
70-85 chvalitebný
86-100 výborný
Termín zápisu tématu práce je do 14.09.2015
Průběžné kontroly a konzultace po celou dobu až k termínu odevzdání jsou u vedoucího práce Ing. Vladimíra
Trnky nebo Ing. Karly Zemanové dle vybraných témat.
Stanovené klasifikované termíny:
1.termín
do 18.12.2015
2.termín
do 25.01.2016
3.termín
do 30.03.2016
Celková doba prezentace je 15 minut.
Termín odevzdání práce v konečné tištěné podobě i její uložení na úložiště zřízené školou je do 30.04.2016.
Termín konání zkoušky: květen 2016 (přesný termín bude stanoven ředitelkou školy).

V Děčíně 1.10.2015
Ing. Jana Vacková
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