V Praze 29. 4. 2020

KLAUZURNÍ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 – AKTUALIZOVANÉ POKYNY
Vážení žáci a rodiče,
na základě instrukcí od vašich vyučujících přeposíláme upravené instrukce ke KLAUZURNÍM
PRACÍM, JEJICHŽ ODEVZDÁNÍ A HODNOCENÍ DO TOHOTO POLOLETÍ STÁLE PLATÍ! (viz Metodika
k vyhlášce 211/2020 Sb. Dohledatelná na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-

vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020) Klauzurní práce žáci i nadále zpracovávají

doma samostatně. Škola může poskytnout papíry / čtvrtky pro realizaci prací. Čtvrtky a
papíry jsou k vyzvednutí na recepci, každý všední den od 8:00 do 12:00. Přístup do školy
v takovýchto případech není zakázán, jsou-li dodržena základní bezpečnostní hygienická
pravidla.

Harmonogram tvorby a odevzdání klauzurních prací


Stále platí: Pro přijetí klauzurní práce k hodnocení musí student splnit
předklauzuru (konzultaci s kontaktním učitelem),a to nejpozději do 15. 5. 2020, jinak
žák nemůže plnit klauzurní práci. Pokud žák nesplnil překdlauzuru v řádném termínu,
který byl v únoru, musí se individuálně domluvit s kontaktním učitelem (tel, e-mail,
bakaláři…).



Poslední týden v květnu (25. – 29. 5.) bude studentům vyhrazený k dokončení prací. V
tuto dobu nebudou učitelé zadávat žádné úkoly ani nebude probíhat online výuka.



Klauzurní práce 1. a 2. ročníků budou odevzdány v prvním týdnu v červnu
(1. – 5. 6) a to:
a) Osobně na recepci školy (odevzdat může žák nebo rodič)
b) Osobně před školou (předáním práce paní vrátné po zazvonění na recepci –
tedy bez vstupu do budovy školy)
c) Poštou – umožňuje-li to formát práce
d) Kurýrem
e) Pokud se jedná o dílo v elektronické podobě, odevzdávají žáci ve stejném
termínu kontaktnímu učiteli na e-mail (primárně žáci 3. ročníku)



Každý student odevzdá svou práci jasné podepsanou zároveň s obhajobu klauzurní
práce v textové podobě – BEZ PÍSEMNÉ OBHAJOBY NEBUDE KLAUZURNÍ PRÁCE
HODNOCENA (požadavky na formální a obsahovou stránku obhajoby níže).



Odevzdání na recepci od 8:00 do 12:00 (ve výjimečných případech po předchozí
domluvě je možné odevzdat práci na sekretariát školy v odpoledních hodinách).

Pozn.: Na základě telefonátu zástupkyně ředitele školy s MŠMT máme potvrzeno, že požadavkem o osobním
doručení práce žáka do školy neporušujeme žádný zákon ani vyhlášku, která se vztahuje k vyhlášeným
bezpečnostním opatřením! Všechny nabízené varianty byly prokonzultovány s pověřenou osobou
z ministerstva a touto osobou byly také odsouhlaseny. Volba varianty dodání práce je již na vašich preferencích.

Obhajoba
Rozsah: minimálně půl normostrany textu (1/2 formátu A4)
Velikost písma: 12 pro běžný text
Řádkování: 1
Doporučená osnova obhajoby klauzur:
1. Jak jsem téma pochopil/a a promítl/a do vlastní tvorby?
2. Kde jsem hledal/a inspiraci?
3. S kým jsem klauzurní práci konzultoval/a a jak to ovlivnilo moje myšlení a
podobu práce?
4. Jaká je hlavní myšlenka mojí klauzurní práce?
5. Proč jsem volil/a danou techniku nebo výtvarné médium a jak jsem ji po
technické stránce zvládl/a?
6. Jaké vidím nedostatky ve své práci?
7. Jak mojí tvorbu a myšlení posunulo zpracované téma?
8. Jak bych dokázal/a v budoucnu na tuto klauzurní práci výtvarně navázat?
9. Jaké téma by mě zajímalo pro další klauzurní práci?

Hodnocení




Hodnocení proběhne bez přítomnost žáků. K hodnocení zasedne odborná komise v
průběhu června.
Kritéria hodnocení se mohou lišit podle třídy a oboru, proto kritéria hodnocení
specifikuje kontaktní učitel.
Známka z klauzur je hlavní známkou daného odborného předmětu, ve kterém je
klauzura plněna. Pokud student klauzuru nesplní, nebude mu uzavřena známka z
předmětu a bude muset plnit klauzuru v náhradním termínu (v posledním týdnu
srpna). Tento způsob hodnocení je stanoven podle nově vydaných pokynů MŠMT:
„Tam, kde dochází k hodnocení na základě zkoušek nebo komisionálního přezkoušení
(např. ve vybraných odborných předmětech uměleckých oborů nebo ve stanovených
individuálních vzdělávacích plánech), bude i na konci školního roku 2019/2020 hodnocení
provedeno na jejich základě. Vyhláška na tom nic nemění.“ (Metodika k vyhlášce 211/2020 Sb.,
str. 7; online 29. 4. 2020 z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-

hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020)



Na podzim by měla být výstava složená z výběru nejlepších klauzurních prací.

Kontaktní osoby (pro konzultace, upřesnění zadání a zodpovězení případných dotazů žáků):
1.FG - Mgr. Lucie Preverčíková - prevercikova.l@artecon.cz
1.G - Mgr. Karolína Šrámková - sramkova.k@artecon.cz
2.GH - Mgr. Lucie Preverčíková - prevercikova.l@artecon.cz
2.GF - MgA. Sergey Lelyukh - lelyukh.s@artecon.cz
3.GM - Kateřina Bartošová, DiS.- bartosova.k@artecon.cz (případně kolegyně Čaňková a
kolega Chmelíř )
3.F - Vladimír Houdek - houdek.v@artecon.cz
Za vedení školy vydává: Mgr. Ellen Fojtíková
Pokyny shromáždila: Mgr. Marie Dvořáková

