
Vnitřní řád pro seminární a ročníkové práce na GTM 

referát písemný – písemné zachycení souhrnné informace či informace o dílčím aspektu nějakého jevu, 

převzaté z médií, četby, internetu, odborné literatury 

Ústně přednesené referáty mohou nahradit či obohatit výklad učitele v jednotlivém předmětu. 

seminární práce – písemná práce spíše kompilačního charakteru vzniklá v průběhu jednoho pololetí 

ročníková práce – písemná práce ne jen kompilačního charakteru vzniklá v průběhu jednoho školního roku 

1. Formální požadavky na seminární a ročníkové práce: 

 

  1 str.    Téma, jméno a příjmení autora, ročník, šk.rok, vedoucí práce 

  1 str.     Obsah 

  1 str.    Úvod (metodika práce, východiska a cíle) 

  1 – 10 str.   Vlastní text (rozsah podle požadavků) 

  1 str.    Závěr (shrnutí výsledků práce, zhodnocení dosažení cílů) 

  1 str.    Výkaz o konzultacích (termíny, obsah, podpis konzultanta) 

  1 str.    Seznam použité literatury 

  další str.   Speciální požadavky předmětu (obrázkový materiál apod.) 

 

 Parafráze a citace musí být vyznačené. 

 Práce se píše na PC, okraje 3,0 cm 

 Velikost písma: Times New Roman 12 

 Řádkování: 1,5  

 Stránkuje se od části Úvod. 

 

Práce se odevzdá ve stanoveném termínu ve dvojí formě: elektronicky mailem vedoucímu práce a dále svázaná 

(rychlovazač, kroužková vazba) v deskách   

Práce, v nichž chybí některé z těchto náležitostí, nebudou zahrnuty do hodnocení a budou studentovi vráceny 

k přepracování. 

 

Práce jsou hodnoceny známkou a současně písemným komentářem.  Mimořádně vydařené práce může 

vyučující archivovat a prezentovat se souhlasem studenta. 

Známka se do celkové klasifikace z předmětu započítává jako pololetní písemná práce. 



 

2. Způsoby citování literatury  

 

Cituje se dle citační normy APA – viz příloha 

 

3. Pravidla pro zadávání a hodnocení seminárních/ročníkových prací na GTM 

 

Termíny (netýkají se prací z německého jazyka a maturitní práce z anglického jazyka):  

Do 20.9. Všichni vyučující  vypíší témata (celkem 10) sem. prací na 1. pololetí a ročníkových prací ze 

svého předmětu a vyvěsí je na nástěnku v budově A. Témata rovněž zašlou elektronicky 

ředitelce školy 

Do 30.9. Žáci si zvolí jedno z vypsaných témat nebo se dohodnou na tématu vlastním. Žáci se zapíší 

osobně u zvoleného učitele. Je-li vybrané téma obsazené, zvolí si téma jiné. Učitel vede 

evidenci přihlášených žáků a témat. 

Žáci si mohou zvolit téma i u učitele, který je nevyučuje.  

Do 3.10. Učitel zapíše žáky k vybraným tématům na server profesoři. TU zkontroluje, zda mají 

všichni žáci z jeho třídy zapsané téma. Žákům, kteří si téma nezapsali bude téma na 

nejbližší poradě přiděleno bez další konzultace s žákem. Žákovi bude následně toto téma 

oznámeno TU. 

do 21.12. Odevzdání seminárních prací za 1. pololetí 

Do 20.1. Vyvěšení případných témat seminárních prací na 2.pololetí 

Do 5.2. Učitel zapíše žáky k vybraným tématům na server profesoři. TU zkontroluje, zda mají 

všichni žáci z jeho třídy zapsané téma. Žákům, kteří si téma nezapsali bude téma na 

nejbližší poradě přiděleno bez další konzultace s žákem. Žákovi bude následně toto téma 

oznámeno TU. 

Do 20.4. Odevzdání seminárních prací za 2. pololetí a odevzdání ročníkových prací 

 

Podmínkou přijetí seminární/ročníkové práce jsou 2/3 konzultace se zadávajícím učitelem v dohodnutém 

termínu. Termíny konzultací zapíše vyučující do seznamu na serveru Profesoři a potvrdí, že byly vykonány. 

Termíny konzultací u seminárních prací za první pololetí: první konzultace do 31.10. a druhá do 30.11. 

Termíny konzultací  u ročníkových prací: první konzultace do 30.11., druhá do 15.2., třetí do 31.3. 

Termíny konzultací u seminárních prací za druhé pololetí: první konzultace do 15.2. a druhá do 31.3. 

 

Nedodržení těchto podmínek ze strany žáka je vážnou překážkou ke klasifikaci z daného předmětu v 1./2. 

pololetí a má za následek odložení klasifikace a zvýšení rozsahu práce minimálně o 2 strany. 

 Předložení plagiátu je důvodem ke kompletnímu přepracování, odložení klasifikace a ke kázeňskému opatření 

jako v případě hrubého porušení školního řádu. 



 

Stanovené práce dle jednotlivých ročníků 

Ročník Obecné požadavky a cíle Druh práce, předmět a rozsah 

Sekunda Osvojení si teoretických 

požadavků na seminární práce 

Nácvik ústního přednesu 

Nácvik realizace efektivních 

konzultací ze strany žáka 

Nácvik prezentace 

 Kreativní text z českého jazyka: 

1/ pololetí, 2-5 stran 

 1 písemný referát z humanitního a 1 

z přírodovědného předmětu 

2-4 strany 

Max. 10 min prezentace 

 

Tercie Osvojení si teoretických 

požadavků na ročníkovou práci 

 1 seminární práce „JÁ VE TVÉM VĚKU“ – 

realizovaná dle zvoleného tématu v libovolném 

předmětu 

3-6 stran 

Max. 10 min prezentace 

 

Kvarta   1 ročníková práce z českého prostředí realizovaná i 

v jiných předmětech než je čj 

4-6 stran 

 příprava prezentace k DSD I a její realizace v rámci 

zkoušky  

Kvinta   1 ročníková práce z humanitního předmětu 

6-8 stran 

Sexta   1 ročníková práce z přírodovědného předmětu 

6-8 stran 

 Seminární práce z Nj 

Min. 3 strany 

 

Septima   1 ročníková práce z maturitního předmětu 

8-10stran 

 1 seminární práce z českého literatury v 1.pol 

4-6 stran 

 Ročníková práce z Nj 

5-8 stran 

Oktáva   Projektová práce z Nj k DSD II 

Rozsah stanoven požadavkem zkoušky 

 

1.9.2014                                                     Mgr. Zuzana Svobodová, ředitelka                                                       

                                                                      


