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INTERNÁ SMERNICA ZAMERANÁ NA VYPRACOVANIE ROČNÍKOVÝCH PRÁC  

 

ROČNÍKOVÉ PRÁCE - II. stupeň TND 

Ročníkové práce sú vyjadrením špecifického záujmu žiakov. Žiaci sa 

prostredníctvom ročníkových prác realizujú vo svojej dominantnej oblasti, 

pričom hlbšie a širšie prenikajú do témy. Práce nemajú byť odpisom častí 

odborných kníh, encyklopedického textu, študijného textu či odpisom textu  

z internetových stránok. Od každej ročníkovej práce žiaka sa očakáva 

predovšetkým vlastný prínos, postreh, myslenie a názor.  

Téma sa výrazne musí odlišovať od preberaného učiva a nesmie sa 

prelínať s preberaným učivom alebo nad ním vytvárať výraznú nadstavbu. 

1. Návrh témy ročníkovej práce  

Tému ročníkovej práce si žiak zvolí samostatne s prihliadnutím na svoje 

záujmy, obľúbenú činnosť, možnosti a schopnosti. Názov ročníkovej práce 

oznámi žiak triednemu učiteľovi už v septembri príslušného školského roka.  

V odôvodnených prípadoch je možné zmeniť tému a názov ročníkovej práce do 

decembra daného školského roka.  

2. Formy ročníkovej práce  

 trojrozmerný výtvor, modely, pomôcky + vlastný popis  

 videonahrávka, fotografický materiál + popis  

 počítačový program + popis  

 jednoduchý plagát /fotografie, nákresy, obrázky + popis/  

3. Výchovno-vzdelávací cieľ ročníkovej práce  

 štúdium literatúry, orientácia v informáciách  

 samostatnosť, samoštúdium, motivácia, komparácia 

 klasifikácia /triedenie javov/  
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 analýza a syntéza /rozklad na časti a spájanie častí do celkov/  

 abstrakcia /výber podstatných znakov/  

 aplikácia /prenos, uplatnenie skúseností, poznatkov v inej oblasti/  

 zovšeobecňovanie  

 predikcia /na základe známych poznatkov predpokladať ďalší vývoj/  

 elaborácia /vypracovanie, dôraz na detaily/  

 kreativita / vymyslieť čo najviac vecí z danej oblasti/  

 pružnosť /vymyslieť čo najviac vecí z rôznych oblastí/ 

 originalita /jedinečnosť/  

 kritické myslenie 

 hodnotenie /pozitíva a negatíva daného javu/  

 argumentácia, zdôvodňovanie, presné vyjadrovanie  

 prezentácia pred auditóriom, obhajovanie vlastnej práce, názorov  

                                                        (Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava)  

4. Pomoc učiteľa  

 oboznámenie žiakov s podmienkami vypracovania ročníkovej práce  

 podpora a povzbudzovanie  

 formulácia témy a rady pri písaní  

 individuálna pomoc ostatných učiteľov, ktorí majú k téme ročníkovej  

                práce blízko 

 Tvorba ročníkovej práce nie je súčasťou vyučovacích hodín. Konzultácie 

ročníkových prác s učiteľom v prípade potreby prebiehajú poobede, a to vo 

vopred dohodnutom termíne s vyučujúcim.  
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5. Pomoc rodiča  

Spočíva v motivácii detí, predovšetkým v spoločnej návšteve múzeí, 

knižníc, výstav, v poskytovaní literatúry, internetu a vytvorení podmienok pre 

písanie ročníkovej práce, ale aj v technickej pomoci /tlač, zabezpečenie viazania 

ročníkovej práce/.  

6. Prezentácia ročníkovej práce  

Triedne kolo prebieha spravidla v mesiaci apríl v termíne vopred určenom 

po dohode s triednymi učiteľmi na stretnutí členov MZ TND v auguste daného 

školského roka. 

Žiak prezentuje svoju prácu pred publikom /ostatní žiaci/ a pred porotou 

v zložení: triedny učiteľ, iný vyučujúci, 1 žiak vyššieho ročníka z tried TND, 

výnimku tvoria žiaci 9.ročníka.  

Porota hodnotí 

 spracovanie ročníkovej práce  

 prezentácia RP - zrozumiteľnosť prednesu, tempo, prízvuk  

 kontakt s poslucháčmi a spätná väzba  

 intonácia hlasu  

 neverbálna komunikácia – gestá, mimika  

 grafické spracovanie – kresby, grafika, modely, obrázky, fotografie  

 odpovede na otázky publika a porotcov  

Triedne kolo sa uskutočňuje minimálne počas celého vyučovacieho dňa 

bez prítomností rodičov či iných hostí. Porota určí víťaza, ktorý postupuje do 

školského kola prezentácie ročníkových prác /právo veta má triedny učiteľ/.  

Školské kolo prebieha oddelene pre žiakov 1. stupňa a 2. stupňa v máji 

v triede alebo v školskej jedálni za účasti všetkých postupujúcich z jednotlivých 

tried.  
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Porotu tvoria: zástupca vedenia školy, učiteľ, vybraný vedúcim MZ pre 

TND a jeden pozvaný hosť, napr. bývalý žiak z triedy TND.  

Školské kolo sa uskutočňuje počas celého vyučovacieho dňa. Je prístupné 

verejnosti. Víťaz školského kola reprezentuje školu v celoslovenskom kole. 

7. Požiadavky na ročníkovú prácu pre žiakov II. stupňa  

  A4 – minimálne 10 strán textu + obrázky  

  aspoň 4 literárne zdroje + 3 internetové zdroje /odkazy na webové  

                  stránky/ 

 vlastné myšlienky, názory, komparácia, zhodnotenie /výhody –  

                  nevýhody/,  argumentácia /pre a proti/, možnosti zlepšenia, použitie  

                  v súčasnosti s výhľadom na budúcnosť, uplatnenie v rôznych sférach  

                  života, vlastné návrhy  

 prezentácia /Power Point, Prezi, video prezentácie (Pro Show Gold,  

                 Movie maker, prezentácie sa vytvárajú heslovite, obsahujú základné  

                 informácie o práci /odrážky, obrázky v prezentácii/, minimálny počet  

                 snímok - 8  

 pri tvorbe prezentácie používať aj pokročilejšie funkcie – grafy, vlastné  

                fotografie, videá...  

 odporúča sa uviesť v prílohe názor konzultanta /odborníka na danú  

                oblasť / na prínos ročníkovej práce žiaka  

8. Záväzná štruktúra ročníkovej práce pre žiakov II. stupňa 

 ročníková práca je vytlačená na jednej strane listu počítačovou tlačou,  

               a to na bielom papieri formátu A4 ( 297 mm x 210 mm ) čiernym písmom  

               tak, aby bola dobre čitateľná 

 typ písma Times New Roman alebo Calibri, veľkosť 12  

 nastavenie strany – okraje: vľavo 3,5 cm, vpravo 2 cm, zhora a zdola  

                2,5 cm, orientácia na výšku, riadkovanie 1,5  
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 ročníková práca sa člení na: úvod, samostatná práca, záver  

                /ostatné strany sa nezapočítavajú do rozsahu práce – t. j. úvodný list,  

                obsah, zoznam použitej literatúry, prílohy/ 

 obrázky sú súčasťou prílohy / súčasťou textu môžu byť len malé  

                obrázky/, obrázok musí byť menší ako formát A7, t. j. maximálne  

                1 obrázok na 1 strane ročníkovej práce 

 strany práce sa číslujú nepretržite arabskými číslicami, číslo strany  

                 sa umiestňuje v dolnej časti strany /päte/ v strede alebo na vonkajšej  

                 strane stránky, strany sa číslujú rovnakým typom písma a rovnakou  

                 veľkosťou ako text práce 

 titulný list sa počíta do stránkovania, ale číslo sa naň nepíše, každá  

                 nasledujúca strana, resp. list, sa označí číslom strany vrátane príloh 

 prácu je vhodné zviazať do hrebeňovej väzby  

9. Dôležité informácie  

 Odovzdanie ročníkovej práce v printovej podobe – apríl, konkrétny  

                termín po dohode s členmi MZ TND pre II. stupeň v danom školskom  

                roku. 

 Žiak je povinný dodržať metodické pokyny a stanovené termíny  

                 k ročníkovej práci. 

  Ak žiak vopred určené termíny nedodrží, triedny učiteľ preukázateľným  

                spôsobom  o tom informuje rodičov. Ak aj napriek tomu žiak neodovzdá  

                ročníkovú prácu alebo ju odmietne prezentovať, je to dôvod na  

                udelenie výchovného opatrenia, prípadne dôvod na vylúčenie z triedy  

                pre intelektovo nadané deti.  

  Žiak po úspešnej prezentácii ročníkovej práce pred triednym kolektívom  

                 a porotou dostane na konci školského roka tzv. Osvedčenie, ktoré je  

                 jedným z podmienok postupu žiaka do vyššieho ročníka v triedach pre  

                 intelektovo nadané  deti. 


