
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, ZOCHOVA 9, BRATISLAVA

                  PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

Študijný odbor: 2675 M  elektrotechnika

Oblasť: silnoprúdové zariadenia
telekomunikačná technika
počítačové systémy

Školský rok: 2018/2019

OBEŽNÍK pre PČOZ MS

ČASŤ 1

Interná časť maturitnej skúšky z praktickej časti odbornej zložky (PČOZ) v jednotlivých
predmetových maturitných komisiách (PMK) sa uskutoční nasledovne:

PMK č. 1 – oblasť počítačové systémy – podľa harmonogramu č. 1

13.05.2019 od 8,00 h        obhajoba vlastného projektu v odb. učebniach
                        CIS1 a CIS2 podľa pokynov v ČASTI 3

        
                                         praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy

od 7,45 hod príchod žiakov do odb. učebne CIS1,  7,50 – 8,00 h
žrebovanie zadania

od 8,00 hod podľa pokynov k prakt. realizácii a predvedeniu komplexnej 
úlohy uvedených v ČASTI 2

14.05.2019 od 8,00 hod obhajoba vlastného projektu v odb. učebniach
                        CIS1 a CIS2 podľa pokynov v ČASTI 3

PMK č. 2 – oblasť telekomunikačná technika – podľa harmonogramu č. 2

13.05.2019 praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy
do 7,45 h príchod žiakov do odb. učebne E 4 7,50 – 8,00 h

žrebovanie zadania
od 8,00 h podľa pokynov k prakt. realizácii a predvedeniu komplexnej 

úlohy uvedených v ČASTI 2

14.05.2019 od 8,30 h obhajoba vlastného projektu v odb. učebniach
                        E4 podľa pokynov v ČASTI 3
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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, ZOCHOVA 9, BRATISLAVA

                  PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

PMK č.3 – oblasť silnoprúdové zariadenia   - podľa harmonogramu č. 3

                           13.05.2019 praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy
do 7,45 h príchod žiakov do odb. učebne  E 5, 6
7,50 – 8,00 h žrebovanie zadania

od 8,00 h podľa pokynov k prakt. realizácii a predvedeniu komplexnej 
úlohy uvedených v ČASTI 2

14.05.2019 od 08,00 h obhajoba vlastného projektu v odb. učebni E5, E6 podľa  
pokynov uvedených v ČASTI 3

ČASŤ 2

Interná časť maturitnej skúšky z praktickej časti odbornej zložky (PČOZ)

PRAKTICKÁ REALIZÁCIA A PREDVEDENIE KOMPLEXNEJ ÚLOHY sa  uskutoční  podľa
harmonogramov č. 2 a 3

a) 7,50 až 8,00 hod. žrebovanie tém podľa jednotlivých oblastí v určenej odbornej učebni,

b) približne  o 8,00 hod. presun žiakov na pracoviská (laboratóriá elektrotechnických meraní,
výpočtovej techniky a praktického vyučovania),

c) približne o 8,05 hod. začnú žiaci pracovať na vyžrebovaných zadaniach. V súlade s vyhláškou
MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách majú žiaci k dispozícii osem
60 minútových hodín.  Praktickú realizáciu a predvedenie komplexnej úlohy ukončia žiaci
približne o 16,05 hod.,

d) žiaci vyplnia titulné tlačivo podľa pokynov vyučujúceho, uvedú svoje údaje, číslo protokolu
a znenie vyžrebovaného zadania,

e) počas skúšky sa zakazuje používať mobilné telefóny. Tieto budú počas celej práce vypnuté
a odovzdané zodpovednému skúšajúcemu,

f) počas práce môžu žiaci  opustiť pracovisko iba so súhlasom skúšajúceho, najskôr však po
dvoch hodinách po započatí  práce.  Výnimočne môžu žiaci  na pracovisku aj  jesť,  avšak iba
v časti, ktorú na tieto účely určí skúšajúci,

g) žiaci vypracujú maturitné zadania v určenom rozsahu podľa zadania (písomná časť, realizačná
časť, funkčná časť). Funkčnosť realizovanej vzorky predvedú členom predmetovej maturitnej
komisie.  Určenému skúšajúcemu odovzdajú písomnú časť svojej  práce spolu s realizovanou
prácou. Vyučujúci  v kontrolnom liste uvedie čas odovzdania práce ako aj  jej  celkový počet
listov,

h) členovia  predmetovej  maturitnej  komisie  vyhodnotia  výsledky  praktickej  realizácie
a predvedenia komplexnej úlohy najneskôr 15.05.2019 do 12,00 hod.
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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, ZOCHOVA 9, BRATISLAVA

                  PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

ČASŤ 3

Interná časť maturitnej skúšky z praktickej časti odbornej zložky (PČOZ)

OBHAJOBA VLASTNÉHO PROJEKTU  sa uskutoční podľa harmonogramov č. 1, 2, 3 

a) obhajoba vlastného projektu prebieha podľa harmonogramov v určených dňoch, poradí
žiakov a času,

b) obhajoba vlastného projektu pozostáva z 2 častí: hodnotenie písomnej časti práce a vlastnej
obhajoby,

c) žiaci majú na obhajobu k dispozícii maximálne 20 minút,

d) žiak sa do určenej miestnosti dostaví minimálne 60 minút pred určeným časom 

v príslušnom harmonograme.

ČASŤ 4

Všeobecné pokyny

a) žiaci sa na PČOZ dostavia v určený deň a hodinu v zmysle Obežníka a harmonogramov 1 až 3,

b) počas skúšky sa zakazuje používať mobilné telefóny. Tieto budú počas celej obhajoby vypnuté,

c) žiaci, ktorí v príslušných dňoch nekonajú PČOZ majú študijné voľno

                15. 05. 2019 sú maturanti v škole. 

Súčasťou Obežníka sú:
a) harmonogramy žiakov č. 1, 2, 3
b) kritériá hodnotenia praktickej realizácie a predvedenia komplexnej úlohy
c) kritéria hodnotenia obhajoby vlastného projektu

V Bratislave  16.04.2019 Ing. Milan Ferenčík
riaditeľ školy
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