
Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča,  

Lomonosovova 7, 917 08 Trnava  

_________________________________________________ 

SMERNICA NA REALIZÁCIU  

PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY 

formou obhajoby vlastného projektu 

platná od šk. r. 2020/2021 

 
 
Zákon NR SR č. 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia 
na stredných školách. 
 
Forma praktickej časti odbornej zložky MS – b/ obhajoba vlastného projektu 
 
 
Kritéria hodnotenia: 

 odborná a obsahová úroveň projektu, 

 formálna stránka spracovania a grafická úroveň projektu, 

 vlastný prínos do práce, 

 vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie, 

 používanie odbornej terminológie, 

 využitie projektu v praxi. 
 
 
Zásady pri realizácii projektu: 
 

 Projekt sa rieši počas štúdia individuálne. 
 

 Práca je obsahovo zameraná podľa odboru štúdia a potrieb praxe. V práci žiak 

rieši zvolenú tému z vybraného odboru a to nad rámec svojich študijných 

povinností.  

 Zvolené témy práce zodpovedajú osobným alebo profesionálnym záujmom 

autora s cieľom definovať problém, vysvetliť určitý teoretický alebo praktický 

prístup riešenia a prezentovať vlastný názor na skúmanú problematiku.  

 Téma musí byť spracovaná minimálne z dvoch odvetví (POS, TPL, EKO, STK, 

GEO...) 



 Každá téma má stanoveného konzultanta práce. Interných konzultantov 
odsúhlasí predmetová komisia odborných stavebných predmetov. Práca 
nevylučuje aj externého konzultanta.  
 

 Žiak je povinný prezentovať prácu konzultantovi počas realizácie projektu v 
stanovenom harmonograme. 

 
 Konzultant si vyhradzuje právo posúdiť, či je daná zvolená téma vhodná. 

 Konzultant určí časový harmonogram konzultácií, ako aj minimálny počet 

konzultácií. Každá konzultácia bude konzultantom podpísaná. 

 Aby žiak mohol vypracovať vlastný projekt ako náhradu PČOZ, musí splniť 

podmienku, a to priemer známok z odborných predmetov (okrem DEG) na 

koncoročných vysvedčeniach z predchádzajúcich ročníkov do 2,50. 

Integrovaní žiaci sa z tejto podmienky vynímajú. 

 

 Pri vypracovávaní vlastného projektu žiak dodržiava časový harmonogram 

(podrobný harmonogram konzultácií obdrží žiak od konzultanta): 

 september – október: výber témy, výber oblasti riešenia, návrh riešenia 
a jeho možnosti, 

 október (posledný pracovný deň októbra): záväzné prihlásenie sa na 
vypracovanie vlastného projektu 

 november – december: vypracovanie prvopisu – 30% práce, 

 január- február: dopracovanie práce – 70% práce, 

 marec: definitívna úprava práce, na základe posúdenia práce. 

 Príslušný konzultant odporúča – neodporúča daný projekt na obhajobu.  

 apríl: tlač, zviazanie a odovzdanie čistopisu koordinátorovi maturitných 
skúšok. 

 
 Prácu odovzdá žiak spracovanú na počítači (textová časť + výkresová časť a 

vizualizácie, poprípade model, poster) podľa stanovenej normy a v jednom 
tlačenom vyhotovení (archív školy), zviazanú hrebeňovou alebo inou väzbou 
a 1x v elektronickej podobe (textová časť, prílohy a prezentácia). 
 

 Odporúčaný rozsah práce je minimálne 10, maximálne 25 strán textu + 
prílohy. Prílohu tvoria napr. výkresová dokumentácia, vizualizácie, rozpočet, 
výpočty, statický návrh, poster, model... Rozsah výkresovej dokumentácie 
stanovuje konzultant podľa typu a zamerania práce. 

 
 Učitelia odborných predmetov zabezpečia posúdenie úrovne práce, žiak môže 

k svojej práci doložiť posudok vyhotovený externým odborníkom z praxe. 
(príloha č. 1) 
 

 Žiak obhajuje prácu pred maturitnou komisiou. 
 



 Dôležité upozornenie: Ak sa žiak záväzne prihlásil na formu obhajoby 
vlastného projektu a prácu neodovzdá v stanovenom termíne, resp. práca po 
posúdení konzultantom nebude spĺňať podmienky vlastného projektu, žiak 
bude vykonávať formu praktickej maturitnej skúšky z odborných predmetov 
formou a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy. 

 
 
 
 
Obhajoba vlastného projektu 

1) Obhajoba vlastného projektu sa koná v termíne praktických maturitných skúšok 
z odborných predmetov pred predmetovou maturitnou komisiou. 
 
2) Známku z vlastného projektu schvaľuje predmetová maturitná komisia hlasovaním 
na základe úrovne obhajoby, celkovej úrovne projektu, prácnosti, účelnosti, estetiky, 
kvality.... najneskôr do 1 dňa od obhajoby. 
 
3) Z hodnotenia vypracuje komisia protokol, ktorý musí obsahovať mená žiakov 
a názvy prác v poradí, v akom sa obhajovali a schválené známky. Protokol podpíšu 
všetci členovia komisie. 
 
4) Žiak sa dozvie známku z obhajoby vlastného projektu do 5 dní od schválenia 
známky maturitnou komisiou. 
 
5) Jeden exemplár práce vlastného projektu s hodnotením archivuje škola spolu 
s ostatnými písomnými prácami z praktickej časti maturitnej skúšky triedy. 
Elektronickú podobu práce si ponechá konzultant . 
 

 
 

Ukončenie vlastného projektu 
 
1) Vlastný projekt je potrebné odovzdať najneskôr do 10. apríla v danom šk. roku. 
 
2) Za ukončenie projektu sa považuje jeho úspešná obhajoba pred maturitnou 
komisiou. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č.1 

 

Posudok  práce (externista) 

 
Meno, priezvisko / pracovné zaradenie externého konzultanta:  

 

....................................................................................................................................... 

 

Téma obhajoby vlastného projektu:................................................................................ 

 

........................................................................................................................................ 

 

Autor práce:....................................................................................................................         

 

Konzultant práce: ........................................................................................................... 

 

Študijný odbor:................................................................................................................  

 

Zameranie:..................................................................................................................... 

 

Trieda: ......................... 

 

Kritéria hodnotenia práce (nehodiace sa škrtnite) 

1. Využil autor nové dostupné poznatky týkajúce sa riešenej problematiky áno/nie 

2. Splnil cieľ a úlohy vytýčené v práci áno/nie 

3. Je technická stránka práce na požadovanej úrovni áno/nie 

4. Má grafická stránka práce požadovanú úroveň áno/nie 

5. Je dodržaná logická nadväznosť kapitol áno/nie 

 

Otázky autorovi práce: 

1.__________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

2.__________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

V Trnave dňa...................................             Podpis externistu: ....................................  

 

predseda PK...................................... 


