
 

MAP Karlovarsko III (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20.082/0019936) 

Pracovní skupina č. 5 výuka angličtiny a jazykové kompetence 

Místo konání: Tašovice, U Brodu 
Datum: 8. 6. 2022 od 14:00 
Přítomní: dle prezenční listiny 
 
Obsah:  

1) Podněty do akčního plánu 
2) Diskuze a sdílení  

 
Ad 1) Podněty do akčního plánu 
 
Proběhlo zhodnocení minulých ročníků soutěže a z toho plynoucí doporučení: 

• Důraz na komunikační dovednosti v cizím jazyce. 

• Výuka takovou formou, aby žáky bavila. Najít témata, která jsou žáků vlastní (např. I mag… 
v němčině: žáci se vyjadřovali o tom, co je doopravdy zajímá). 

• Propojení s regionální identitou (např. acrostic poem slovo Carlsbad). 

• Pohled rodilého mluvčího je při hodnocení prací jiný, než je pohled české učitelky angličtiny. 
Podporovat školy v zapojování rodilých mluvčích do výuky. Pro žáky je přínos, že slyší angličtinu 
přímo od rodilého mluvčího. Přínosem je vědomí, že se anglicky domluví i s rodilým mluvčím. 

 
Proběhl brainstorming na témata do zadání a diskuze k soutěžním kategoriím. Nově by mohla být 
soutěž zaměřena i na propojení s ICT, což odpovídá trendům rámci revize RVP ZV.  
 
Doporučení pro hodnocení soutěže: Pro hodnocení kategorie v němčině je nadále vhodné provádět ve 
spolupráci s Goethe-Institutem. V angličtině bude hodnocení je vhodným modelem hodnocení to, aby 
v každé kategorii přidělili samostatně body ve všech kritériích dva hodnotitelé a výsledek bude dán 
součtem. 
 
Manažerka projektu také otevřela otázku další kategorie, a to v češtině pro žáky s OMJ. Členky pracovní 
skupiny doporučily řešit tuto záležitost s garantkou pracovní skupiny čtenářská gramotnost, která se 
dlouhodobě zabývá vzdělávání žáků s OMJ. Měly obavy ohledně zacílení soutěže a definování jazykové 
úrovně žáků s OMJ. 
 

Soutěž v angličtině a němčině je námětem do akčního plánu na roky 2024 a 2025. 

 

Ad 4) Diskuze a sdílení k aktuálním tématům 

Členové pracovní skupiny diskutovali o aktuálních tématech: přijímací zkoušky na střední školy 

(úspěšnost, systém, kapacity), vzdělávání žáků z Ukrajiny, pořizování školních pomůcek a platby za 



pracovní sešity. V souvislosti s přijímacími zkouškami na střední školy doporučila manažerka projektu 

ke shlédnutí videa youtubera Kovyho: 

https://www.youtube.com/watch?v=g-7qTwldP0Q 

https://www.youtube.com/watch?v=9pCd0QSrQqY 

 

Příští setkání pracovní skupiny: na začátku školního roku. 

Zapsala Hendrichová 
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