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MAP Karlovarsko II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557) 

Pracovní skupina č. 5 „Výuka angličtiny a jazykové kompetence“ 

Místo konání: online videokonference Zoom (z důvodu vládních opatření regulace počtu účastníků) 
Datum: 14. 10. 2020 
Přítomní: dle tabulky evidence účastníků 
Obsah: 

1. Příprava soutěže žáků v angličtině – kritéria  
2. Zhodnocení výsledků ankety ke vzdělávání na dálku, diskuze k aktuálnímu stavu 

 
ad 1) Příprava soutěže žáků v angličtině - kritéria 
 
Členové pracovní skupiny ve spolupráci s přítomnými členy poroty soutěže pro žáky v angličtině 
připravili specifikaci kritérií.  
 
Kritéria: 

1) Originalita, kreativita, fantazie 

V kritériu se hodnotí nápad žáka, jeho fantazie a originalita zpracování a příběhu. 

2) Práce s jazykem 

V kritérium se hodnotí bohatost slovní zásoby, stylistika, využití vyjadřovacích prostředků, 

srozumitelnost. 

3) Gramatika 

V kritériu se hodnotí chybovost a vliv chyb na srozumitelnost textu. 

Všechna kritéria mají škálu 0 až 5 bodů (0 nejméně, 5 nejvíce). 

Ke každému kritériu doplnit stručné slovní zdůvodnění počtu přidělených bodů. 

Každá kategorie je hodnocena jedním z členů poroty, který sestaví pořadí prvních tří prací. Při shodě 

bodů může být na vyhodnoceném místě více prací. Hodnocení v každé kategorii bude ještě pro 

kontrolu čtyř očí shlédnuto čtvrtým členem poroty. 

Dále proběhlo sdílení informací k aktuálnímu stavu průběhu soutěže na školách. Pracovnice projektu 

soutěž znovu připomenou ředitelům škol a vytvoří leták cílící na žáky (aktuální leták cílí na učitele). 

Proběhla také debata o cenách pro autory vybraných prací. 

ad 2) Zhodnocení výsledků ankety ke vzdělávání na dálku, diskuze k aktuálnímu stavu 
 
Společně byly zhodnoceny výsledky ankety ke vzdělávání na dálku, která proběhla v létě a byla 
určena pro žáky a rodiče. Bylo konstatováno, že dochází ke zlepšení zejména v pravidelnosti a řádu 
při distanční výuce, např. videokonference dle školního rozvrhu. Zajímavým námětem je, že by třeba 
jednou měsíčně měla probíhat online výuka i za normálního provozu škol, aby se tento způsob 
trénoval a všichni byli připraveni. 
 

Zapsala: Hendrichová 


