
Ročníkové práce na 2.stupni ZŠ 
USMERNENIE K VYPRACOVANIU ROČNÍKOVEJ PRÁCE 

1. Ročníková práca - žiak vypracuje tému sám alebo vypracujú 2, alebo viacerí žiaci
2. Vybraná téma má byť výraznou nadstavbou učiva
3. Počet strán: 5. - 6. ročník 7 - 10 strán 

7. – 9. ročník 12 – 15 strán
Formát strany A4, typ písma Times New Roman, všetky okraje 2,5 cm, písmo 12, 
riadkovanie 1,5, zarovnať do bloku.

4. Štruktúra ročníkovej práce  - odporúča sa :
Titulná strana má obsahovať: názov a sídlo školy, názov ročníkovej práce (pod 
názov napíš ročníková práca), meno autora práce, školský rok.

1. strana: názov a sídlo školy, názov ročníkovej práce (pod názov napíš ročníková 
práca), meno autora práce, školský rok, trieda, meno konzultanta. 

Obsah. ( nečísluje sa). Píšeš ho, až keď máš hotovú prácu. 

Úvod.(nečísluje sa)...........4. strana, od úvodu sa strany v práci číslujú. Píšeš ho až 
keď máš hotové jadro práce. Úvod má obsahovať nasledovné: stručné uvedenie do 
problematiky (pár viet o téme, ktorú spracovávaš), tvoj vzťah k téme, resp. čo ťa 
viedlo k výberu tejto témy (prečo si sa rozhodol/a spracovať práve túto tému), o čom 
sa čitateľ dočíta (vypichni zaujímavé veci, o ktorých sa čitateľ dozvie - navnaď 
čitateľa, že sa mu oplatí pokračovať v čítaní), vyšší level obsahuje aj cieľ práce v 
úvode voľ radšej jednoduché vety, ako dlhé súvetia, aby sa čitateľ neunavil už v 
úvode. 

Jadro práce. Je to hlavná textová časť ročníkovej práce. Je členená na hlavné kapitoly, 
ktoré sa číslujú a je ich možné ďalej deliť na podkapitoly. Každá hlavná kapitola 
začína na novej strane. Príklad: 
1 prvá kapitola 

1.1 prvá podkapitola prvej kapitoly 
1.1.1 podkapitola prvej podkapitoly 
1.1.2 podkapitola prvej podkapitoly 

1.2 druhá podkapitola prvej kapitoly 
1.2.1 podkapitola druhej podkapitoly 
1.2.2 podkapitola druhej podkapitoly 

2 druhá kapitola 
2.1 prvá podkapitola druhej kapitoly 

2.1.1 podkapitola prvej podkapitoly 
2.1.2 .... 



Je výsledkom dlhodobých pozorovaní, pokusov, ankiet, dotazníkov, samostatných žiackych 
riešení a výtvorov, má obsahovať vlastný názor žiaka na danú problematiku. Vlastná 
práca nesmie byť plagiátom odpísaným z internetu, ani z literárneho zdroja. Odpísané texty 
musia byť uvedené ako citácie. Vyhľadaj si a študuj informačné zdroje, rob si 
poznámky. Získané informácie spracuj (porovnaj, utrieď, zhodnoť, vyjadri svoj názor, 
skúsenosti, nápady riešenia problému a pod.). Pri spracovávaní informácií využi vlastné 
tabuľky, grafy (napr. pre porovnanie vlastností predmetov, porovnanie informácií o danej veci 
v rôznych informačných zdrojoch)  –  VLASTNÝ  PRÍNOS.  Využi  konzultácie.  Pracuj 
systematicky celý školský rok (je to ročníková, nie týždňová práca). Využi obdobie "kľudu", 
keď ti nehrozia testy a veľké skúšanie. 

Záver (nečísluje sa), je stručné zhrnutie toho, že téma práce bola opodstatnená (ak si v úvode 
začínal, že pes je najlepší priateľ človeka a jadro práce to potvrdilo, tak to zhrnieš aj v závere., 
vypíš niekoľko podstatných faktov z jadra práce), tvoje závery a prínosy; stručne čo si sa 
dozvedel/a, resp. čitateľ pri čítaní, čo si si utvrdil, ujasnil, na čo si prišiel, ako ťa to zmenilo, 
posunulo vpred, čo ti táto práca dala, ako sa ti pracovalo ..., aké ďalšie otázky, problémy, 
poznatky vyvstali v súvislosti s touto témou, ktorým si sa vzhľadom na obmedzený čas a 
rozsah práce nemohol/a v ročníkovej práci venovať. Čo by si čitateľom v súvislosti s touto 
témou odporúčal/a ešte naštudovať, vidieť, prežiť. Plánuješ aj ty v v tejto súvislosti niečo 
(študovať, vybrať si profesiu, navštíviť destináciu, prežiť, skúsiť niečo, vytvoriť niečo, 
doštudovať...)? vyšší level obsahuje aj zhodnotenie dosiahnutia cieľa práce. 

Zoznam bibliografických odkazov: literárne pramene, knihy, časopisy, internet (treba uviesť 
presnú internetovú adresu, nesmie byť viac ako 3). Dodržať normu STN ISO 690. 

Príklad: 

1. GODE, Alexander: Interlingua. 1. vyd. Krupina : NIKARA, 1994. ISBN 80-8046-
020-5

Pri obrázkoch uviesť zdroj (URL odkazy) a pomenovanie fotky, pri vlastnej fotografii uviesť 
svoje meno, dátum a pomenovanie fotky. 

Anotácia v AJ alebo NJ (3-4 vety) 
Prílohy – uviesť zoznam príloh. 

5. Prezentácia ročníkovej práce: jej spôsob sa odvíja od charakteru, obsahu RP (prezentácia v
PowerPointe – na 2.stupni musí byť ). Žiak svoju prácu prezentuje spravidla vlastnými
slovami (10 min) a o prezentáciu v PowerPointe sa len opiera, nemusí odprezentovať celý
obsah práce.


	1 prvá kapitola
	2 druhá kapitola

