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V zmysle §8 vyhl. č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách určuje 
riaditeľka školy na návrh predsedu predmetovej komisie (PK) formu PČOZ: Obhajoba 
vlastného projektu. 

Záväzné termíny: 

1. Schválenie témy a konzultantov vlastných projektov. 

Termín: 27. október 2021 Zodpovední: PK 
 

2. Stretnutie s konzultantom práce, odovzdanie určených častí práce konzultantom. 

Termín: 1. konzultácia – do 26.novembra 2021 Zodpovední: žiak, konzultant 
 2. konzultácia – do 14. januára 2022 Zodpovední: žiak, konzultant 
 3. konzultácia – do 11. februára 2022 Zodpovední: žiak, konzultant 
 
Z každého stretnutia konzultant vyhotoví zápis, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vyradenie práce z obhajoby.  

 
3. Posúdenie úrovne rozpracovanej práce konzultantom a predmetovou komisiou. 

Termín: 18. február 2022 Zodpovední: konzultant, PK 
 

4. Vytlačenie, zviazanie a odovzdanie vlastného projektu. 

Termín: 11. marec 2022 Zodpovední: žiak, konzultant 
 

5. Vypracovanie posudkov na vlastné projekty. 

Termín: 04. apríl 2022 Zodpovední: konzultant, oponent 
 

6. Vypracovanie a odovzdanie prezentácie vlastného projektu v MS Office PowerPoint. 

Termín: 08. apríla 2022 Zodpovední: žiak 
 

7. Obhajoba vlastného projektu v MS Office PowerPoint. 

Termín: deň konania PČOZ MS Zodpovední: žiak 
 

Stanovené termíny sú pre žiakov záväzné. Prezentáciu na obhajobu vlastného projektu v programe 
PowerPoint v elektronickej podobe pripraví konzultant na deň konania PČOZ MS. Trvanie  obhajoby  
bude 20 minút. Pri obhajobe sa odporúča vlastnými slovami prezentovať obsah vlastného projektu a 
výsledky svojej práce na danom pracovisku.   

Ak do 17. februára 2022 nebude práca na dostatočnej úrovni, bude členmi PK  vyradená z možnosti 
obhajoby PČOZ formou obhajoby vlastného projektu /prihliada sa aj na zápisy z jednotlivých konzultácií/ 
a študent vykoná PČOZ formou praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy vyžrebovaním 
a riešením úlohy v riadnom termíne v týchto témach: 

1. Stanovenie obsahu vybraných látok využitím metód kvantitatívnej analýzy 
2. Separačné techniky 
3. Syntéza a výroba anorganických látok 
4. Syntéza a výroba organických látok 


