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Ročníkový projekt – informácie pre žiakov 
 
1. Cieľ 

Zaviesť jednoznačné pravidlá pre žiakov, konzultantov a učiteľov SPŠE v predmete Ročníkový 
projekt (RPJ) vo IV. ročníku štúdia, ktorý má slúžiť na prípravu žiaka na obhajobu vlastného 
projektu v rámci praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. 
 
2. Forma 

Predmet Ročníkový projekt je realizovaný v časovej dotácií dve vyučovacie hodiny každý druhý 
týždeň vo všetkých študijných odboroch/zameraniach. Žiak sa systematicky a cieľavedome môže 
pripravovať na základe pokynov vyučujúceho na obhajobu vlastného projektu v rámci praktickej 
časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Predmet je klasifikovaný známkou v 1. aj 2. polroku. 
 
3. Pravidlá  

1. Žiak si vyberie tému zo zoznamu tém RPJ pre študijný odbor/zameranie a oznámi 
konzultantovi svoj výber. Zoznam tém je zverejnený na webovej stránke školy (v časti 
Štúdium - Pre maturantov - Praktická maturita). Následne prebehne dialóg medzi žiakom 
a konzultantom o náročnosti, predstave činnosti funkčného modelu, zariadenia, softvéru 
a pod. 
Ak si žiak nevyberie žiadnu z tém, bude mu určená vecne príslušným vedúcim PK. 

T: október 2021    Z: žiakom, konzultant, vedúci PK 
 

2. Žiak na vlastnom projekte, podľa zadania konzultanta a podľa osnovy projektu, priebežne 
pracuje, o čom vedie záznam v on-line systéme na webe školy v časti „Moje zadania“ alebo 
iným spôsobom po dohode s konzultantom. Report o činnosti na projekte žiak zapisuje 
v časovom horizonte určenom konzultantom (minimálne raz mesačne). Konzultant report 
vyhodnotí, napíše odozvu.  
K reportu má prístup žiak, konzultant a vedenie školy. 
Kvalita priebežnej práce na projekte a kvalita reportov má vplyv na výsledné hodnotenie. 

T: od novembra 2021     Z: žiak, konzultant 
 

3. Konzultant určí termín priebežných prezentácií stavu projektu, spravidla raz mesačne, kde 
žiak odprezentuje úroveň rozpracovanosti na projekte. Prezentáciu alebo ukážku vloží ako 
report zo stretnutia do on-line systému na webe.  
Konzultant bezodkladne zhodnotí úroveň rozpracovania projektu zápisom v on-line 
systéme na webe školy v časti „Moje zadania“. 

T: od novembra 2021    Z: žiak, konzultant 
 

4. Žiak priebežne na predmete RPJ plní úlohy zadané vyučujúcim, ktoré sú hodnotené 
známkami. Žiak na konci 1. a 2. polroka absolvuje obhajobu aktuálneho stavu projektu 
v rámci predmetu RPJ (získava známku od konzultanta projektu a za prezentáciu od 
vyučujúceho RPJ). Žiak môže praktickú časť odbornej zložky vykonať obhajobou 
vlastného projektu len vtedy, ak predmet RPJ ukončí v 1. polroku najhoršie známkou 



3! Inak maturuje vo forme praktickej realizácie a prevedenia komplexnej úloh. 
Takýto žiak v 2. polroku pracuje na zjednodušenej forme projektu (po dohode 
s konzultantom a vyučujúcim RPJ), aby úspešne ukončil predmet Ročníkový projekt. 
 

5. Pre úspešné ukončenie prípravy pre obhajobu vlastného projektu v rámci praktickej časti 
odbornej zložky maturitnej skúšky, žiak podľa pokynov konzultanta, v predpísanej kvalite  
a štruktúre odovzdá jeden exemplár dokumentácie riešenia vlastného projektu v printovej 
podobe svojmu konzultantovi ale zverejní aj digitálnu verziu (vo formáte .pdf a súčasne aj 
.docx) spolu s prílohami v archíve .zip v on-line systéme na webe školy v časti „Moje 
zadania“ podľa platných šablón pre daný šk. rok do adresára „Projekt pre PČOZ MS“. 

T: podľa pokynov konzultanta  Z: žiak, konzultant 
 
 

4. Hodnotenie 

- priebežné úlohy zadávané vyučujúcimi predmetu RPJ 
- známka za prezentáciu projektu v danom polroku od vyučujúceho RPJ 
- známka za prácu počas polroka a za kvalitu odvedenej práce od konzultanta (do známky 

sú obsiahnuté nasledovné časti: získavanie informácií podľa bodov dohodnutej osnovy 
projektu, spracovanie jednotlivých bodov osnovy projektu, priebežné hodnotenie spojené 
s konzultáciami, tvorba čistopisu projektu, grafická úroveň, prezentácie alebo ukážky, 
dodržiavanie termínov, zapojenie projektu do ďalších foriem súťaži a iné) 

 
 
 
V Prešove 20.9.2021 
 
 

    Ing. Iveta Marcinčinová v. r. 
           riaditeľka školy 


