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2.

Vypsání témat dlouhodobé maturitní práce

Podánípřihlášky k tématu a vypracováníMP (Edupage)
do 8. 10. 20]"9

do 13. LO.ZOtg
v případě, že se žák nepřihlásí k žádnému zveřejněnému tématu MP a nenavrhne ani vlastní téma,

bude mu nejpozději L4.10,2019 přiděleno ředitelkou školy.

3. Zveřejněnítémat MP a vedoucích prací schválených ředitelkou školy 15. 10. 2019

4. Jmenováníoponentů maturitních prací do 30. 10. 2019

5. povinné konzultace MP-do 8,IL.2019,I0,'J".2020,7.Z.2020,9.3.2020, Konzultace se podepisují

na předepsaném formuláři (originálje součástí odevzdané MP),

6. Odevzdá ní M p třídnímu učiteli + vložení elektronické verze na uložiště do 26,3. 2020
7. Odevzdání MP ředitelce školy 27.3.2OZO

8. Veškeré informace a formuláře jsou sdíleny na nástěnce v systému Edupage.
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Termín odevzdání maturitní práce ve 2 vyhotoveních a elektronické podobě.

o 26.3.2O2O - do 12.00 hodin třídnímu učiteli lng. Jaromíru Světlíkovi
o 27.3.2020 - do 13.00 hodin třídníučitelodevzdá všechny maturitnípráce ředitelce školy Mgr.

Janě Hofmanové

V případě. že žák maturitní práci neodevzdá v termínu. bude škola postupovat

podle

Vyhlášky č,t77/2OO9 Sb., o bližších podmínkách ukončovánívzděláváníve středních školách

maturitní zkouškou v aktuálním znění.

§15

(7) Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci v termínu stanoveném podle odstavce 1 písm. b), omluví

se písemně řediteli školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce; uzná-li ředitel

školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín pro odevzdání maturitní práce. Pokud žák maturitní

práci neodevzdá v termínu podle odstavce 1 písm. b) bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů

nebo pokud mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně.

(3) Téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

o podanou a schválenou přihlášku dlouhodobé maturitní práce ředitelkou školy již nelze měnit.

Mgr. Jana Hofmanová
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