
 
 

 

Přihláška žáka 9. ročníku k oborové práci ve školním roce 2017-2018 
 

Vážení rodiče, 
 

předkládáme vám přihlášku žáka 9. ročníku k oborové práci. Oborová práce je již pravidelnou součástí 
studia žáků 9. ročníků v naší škole. Žáci mají za úkol podle daných kritérií vytvořit v písemné podobě 
oborovou práci na vybrané téma a tuto práci veřejně obhájit před dvoučlennou komisí složenou 
z vyučujících. Téma závěrečné práce si žáci volí ve spolupráci s vedoucím práce, se kterým průběžně 
konzultují její tvorbu. 
 

Oborovou práci i její obhajobu chápeme jako příležitost, aby žáci prokázali kompetence, kterých dosáhli 
během svého dosavadního vzdělávání. Je to práce, kde se spojují znalosti i dovednosti z různých oborů.  
 

Rádi bychom, abyste svým podpisem na přihlášce potvrdili, že jste byli informováni o této skutečnosti a 
že jste se také seznámili s kritérii hodnocení práce. Zároveň věříme, že váš podpis bude pro vašeho 
syna/vaši dceru motivací k úspěšnému zvládnutí tvorby i obhajoby oborové práce.  
 
 

Jméno a příjmení žáka:  

Třída:  

Téma oborové práce:  

Vedoucí práce:  

Kritéria hodnocení práce: Pro tvorbu práce jsou stanovena konkrétní podrobná kritéria, která dostali 
všichni žáci písemně. Kvalitu práce posuzuje dvoučlenná komise.  
1) Pokud hodnotící komise zjistí, že žák nesplnil tři a více z daných kritérií, 
bude práce hodnocena stupněm nedostačující a žákovi bude udělena 
nedostatečná z českého jazyka a ………….………..…………………… na úrovni 
čtvrtletní písemné práce. Žák již práci nebude obhajovat. 
2) Zvláštní místo v hodnocení zaujímá kritérium „Vlastní text v práci“. Jde o 
to, aby práce obsahovala kvalitní vlastní úvahu, vlastní komentáře, 
hodnotící soudy apod. s přihlédnutím k individuální úrovni žáka. Pokud se 
hodnotitelé shodnou na tom, že toto kritérium žák ve své práci dostatečně 
nenaplnil, bude práce hodnocena stupněm nedostačující a žákovi bude 
udělena nedostatečná z českého jazyka a ………..…………..………….…………… na 
úrovni čtvrtletní písemné práce. Žák již práci nebude obhajovat. 
3) V případě, že žák nedodá práci ve stanoveném termínu nebo vůbec, bude 
mu na vysvědčení udělena o jeden stupeň snížená známka z českého jazyka 
a ……………....……….……………………..……………….… a za oborovou práci bude 
hodnocen stupněm: nedostačující - neodevzdal(a).  
4)Pokud je práce hodnocena stupněm vyni kající, je žákovi 
udělena výborná z českého jazyka a příslušného předmětu na 
úrovni čtvrtletní  písemné práce.  

Datum přihlášky:  

 

Podpis žáka Podpis zákonného zástupce Podpis vedoucího práce 

   



 


