
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE, Masarykova 101, 763 26 Luhačovice 

 

Závazný harmonogram zabezpečení praktické maturitní zkoušky 

formou maturitní práce s obhajobou – školní rok 2018/2019  

- obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

(ŠVP Management umění a reklamy) 
 
1. Seznámení žáků 4. ročníku s loňskými maturitními pracemi  (obsah i forma) a prezentacemi 

těchto prací 

Odpovídá: učitel předmětu praxe (VLA) 

Termín: do 9. 11. 2018 

2. Stanovení témat prací  

Níže uvedení učitelé zvolí  témata ze svého vyučovaného předmětu (vyučovaných předmětů) 

Zajišťuje:  Ing. Renata Sęková, Ing. Jana Šuráňová, MgA. Kateřina Mikešová, PhDr. Klára Masařová, 

Ing. Mirka Vlažná, 

Projednává:  předmětová komise ekonomických předmětů ve spolupráci s předmětovou komisí 

informačních technologií.  

Odpovídá: předseda PK ekonomických předmětů (ŠUR) 

Termín: do 9. 11. 2018 

3.  Zadání témat praktické maturitní zkoušky jednotlivým žákům    

Odpovídá: zástupce ředitele pro praktické vyučování 

Zajišťuje: učitel předmětu praxe a učitel předmětu výtvarná a grafická příprava (VLA, MIK) 

Termín: 14. 12. 2018 

4. Stanovení vedoucích prací a oponentů  

Projednává: předmětová komise ekonomických předmětů ve spolupráci s předmětovou komisí 

informačních technologií  

Odpovídá: zástupce ředitele pro praktické vyučování předseda PK (ČER, ŠUR) 

Termín: 14. 12. 2018 

5.  Odevzdání prací v předepsaném rozsahu a formě (včetně všech příloh – plakáty, pozvánky, 

obaly CD, trička apod.) 

Zajišťuje: učitel předmětu praxe a učitel předmětu výtvarná a grafická příprava 

Odpovídá:. zástupce ředitele pro praxi 

Termín: 15. 3. 2019 

6. Hodnocení maturitních prací vedoucími práce a oponenty a vyhotovení posudků.  

Zajišťuje: předmětová komise ekonomických předmětů ve spolupráci s předmětovými komisemi 

informačních technologií a odborných předmětů estetické výchovy 

Odpovídá: zástupce ředitele pro praxi 

Termín: 5. 4. 2019 

7. Seznámení žáků s hodnocením jejich prací vedoucími práce, oponenty a komisí odborných 

předmětů estetické výchovy 

Zajišťuje: zástupce ředitele pro praxi 

Termín: 17. 4. 2019 

8. Prezentace prací  (praktická maturitní zkouška)  a klasifikace 

Zajišťuje: předmětová komise ekonomických předmětů ve spolupráci s předmětovou komisí 

informačních technologií  

Odpovídá: zástupce ředitele pro praxi 

Termín:  16. 5. 2019         

 

                                                                                                                                                  

V Luhačovicích dne 4. září 2018                      

                                                                             PaedDr. Karel Milička, v.r.                                                        

                                                                                   ředitel školy                                            


