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 Sarah Breslin

Prezentace ECML- poskytování další podpory členským státům během současné krize

Sarah v této krátké prezentaci představí doplňkové aktivity a zdroje organizované ECML na podporu členských 
států v poskytování kvalitního jazykového vzdělávání během probíhající pandemie. Patří mezi ně pokladnice 
zdrojů pro vzdělávání na dálku a domácí vzdělávání; webináře pro různé cílové skupiny v jazykové komunitě 
a plány na sérii online think tanků do roku 2021, které vyhodnotí dopad krize a další postup.

1. blok: UČITELÉ INSPIRUJÍ UČITELE

  Klára Těšíková, M.A.

Zábavná interaktivní komunikace v online výuce cizích jazyků
V úvodu příspěvku budou představeny užitečné rady a tipy, jak zahájit, zpříjemnit, zpestřit a nastavit pravi-
dla komunikace během online výuky cizích jazyků. Tématu zpříjemnění a zpestření interaktivní komunikace 
online výuky cizích jazyků bude věnováno nejvíce prostoru. Dozvíte se jak s žáky či studenty sdílet poslech, 
krátká videa, slovní zásobu atd. Současně Vám budou prezentovány aplikace (Quizlet, Mentimeter, Padlet, 
Wordart…) a výukové online materiály, které mohou být během distanční výuky skutečně užitečné. Závěrem 
zhlédnete praktické ukázky přímo z výuky.

	 Mgr. Hana Urbanová, Mgr. Lenka Švecová, Mgr. Vladimír Kratochvíl

Angličtina / němčina distančně kreativně a inspirativně
Hledáte originální inspiraci pro vaši distanční výuku? Funkční nástroje, které využijete mnoha způsoby a 
zároveň se se žáky pobavíte? Chcete používat prostředky, které jsou účinné, dobře se ovládají, jsou nená-
ročné na přípravu pro pedagoga, vtipné, komunikativní a v distanční výuce obzvlášť efektivní? Představíme 
vám výběr nejoblíbenějších aktivit z našich webinářů distanční výuky pro učitele. Aneb co děti a učitele nejvíc 
baví, co jim připadá praktické a zaručeně smysluplné. U čeho se zasmějí a přitom se mnohé naučí. Předve-
deme tvořivé výukové aplikace, komiksy, zajímavé a užitečné výukové portály, online hry, vtipné a zábavné 
„vychytávky”, kreativní online formy a mnoho dalšího oblíbeného pro vaši výuku včetně tipů od našich nej-
mladších spolupracovníků a nápaditých studentů. 

	 Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.

Virtuální cesty pro výuku jazyků
Příspěvek představí aktuálně velmi zajímavou možnost, jak do jazykové třídy vnést pocit autentické návštěvy 
frankofonní země – virtuální 3D prohlídky vybraných kulturních institucí a památek, které byly pro publikum 
vytvořeny během jarní vlny COVID-19. Na několika příkladech si ukážeme, jaké možnosti tyto virtuální cesty 
nabízí, jaké jsou jejich technické i didaktické limity a k čemu mohou inspirovat učitele jazyka (nejen) při dis-
tanční výuce. Účastníci následně obdrží širší seznam odkazů k vlastnímu „cestování“. 



	 PhDr. Edita Paclíková

Španělština: Výuka na dálku jako příležitost

Cílem příspěvku je představit možnosti dálkové výuky cizího jazyka v této bezprecedentní době.  Nabídne 
přehled konkrétních online nástrojů vhodných pro pravidelnou výuku na dálku s přihlédnutím ke španělštině. 
Není pouhým výčtem digitálních platforem, ale nabízí praktické návody a zkušenosti (pozitivní i negativní) 
vycházející z každodenní pedagogické praxe. Celkově pojímá učení jazyka distančně jako příležitost ke 
změně. Nahlíží na tento nový trend jako na prostor, ve kterém mohou studenti najít vnitřní motivaci ke studiu 
jazyka. Upozorňuje na fakt, že v době digitální propojenosti světa má distanční výuka své místo. Vzhledem 
k současnému boomu videolekcí, které vytvářejí rodilí mluvčí v oblasti románských jazyků, například pro-
střednictvím instagramových profilů, je hlavním cílem této prezentace ukázat pozitiva rozvoje jazykového 
vzdělávání na dálku. 

	 PhDr. Jitka Kendíková

Aktuální momenty ve výuce italštiny a v italštině na ZŠ

Příspěvek vychází z praxe ředitelky základní školy s česko-italským vzdělávacím programem. Představuje 
zajímavé momenty ve výuce italštiny a v italštině na základní škole. Tuto problematiku reflektuje z pohledu 
běžné, ale distanční výuky. Představí nejen systém práce ve škole, ale i zajímavé online nástroje, s nimiž je 
možné úspěšně vyučovat italský jazyk. Připomene také možnosti spolupráce s italskými institucemi v ČR.

	 Mgr. Varvara Golovatina, CSc.

Aktuální reálie ruské kultury komunikativně

Jak spojit informace o různých reáliích ruské kultury do výuky ruského jazyka a prožit spolu s žáky zajímavou 
online hodinu ruštiny? Během prezentace se dozvíte o zajímavých reáliích ruské kultury a seznámíte se s 
moderními informačními technologiemi, které pomohou zpestřit hodiny ruského jazyka a zvýšit pozornost 
žáků během online výuky.

2. blok: ZMĚNY V MATURITNÍ ZKOUŠCE Z CIZÍHO JAZYKA

	 doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.

Úroveň B1 a B2 – produktívne zručnosti

Prezentácia sa zameriava na objasnenie kľúčových koncepcií, prezentovaných v Spoločnom európskom 
referenčnom rámci pre jazyky. Úlohy na testovanie produktívnych zručností musia pozostávať zo zadaní, in-
štrukcie ktorých sú zreteľné a poskytujú dostatočný podnet pre vypracovanie zadania. Autenticita a štruktúro-
vanosť zadania v súčinnosti s hodnotiacou škálou umožnia odmerať jazykovú komunikačnú kompetenciu 
testovaných.  

	 PhDr. Marie Černíková

Úroveň maturitní zkoušky dle SERR a některé změny v její organizaci

V roce 2020 byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, a následně byla novelizována vyhl. č. 
177/ 2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Do-
šlo tak k výraznějším změnám v organizaci v maturitní zkoušce. Příspěvek krátce představí novou podobu 
maturitní zkoušky, upozorní na rozdíly v úrovni zkoušky v gymnáziích a odborných školách zejména s ohle-
dem na výstupy dle RVP a SERR.



	 Mgr. Soňa Novotná Knotková, Ph.D.

Hodnocení písemného projevu, jeho objektivita, srovnatelnost a reliabilita 
Příspěvek se věnuje srovnání holistického a analytického způsobu hodnocení písemného projevu a pro-
blematice objektivity, srovnatelnosti a reliability hodnocení. Dále zde budou představena analytická kritéria, 
která byla do roku 2020 používána v CZVV (Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání) při centrálním hod-
nocení písemného projevu žáků maturujících z cizích jazyků.  

	 Mgr. Martina Dočekalová

Hodnocení písemných prací žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky

Odborné sdělení ukazuje postupy, které byly využívány v rámci centrálního hodnocení písemných prací žáků 
s přiznaným uzpůsobením podmínek MZ (PUP MZ). Ukazuje, jakým způsobem bylo v hodnocení reflektová-
no Doporučení školského poradenského zařízení tak, aby nedošlo ke znehodnocení vzdělávacích výstupů 
středoškolského studia. Dovednosti v písemném projevu žáka s PUP MZ byly po celou dobu hodnocení 
vztahovány právě k úrovni B1 dle SERRJ. Hodnocení bylo nastaveno tak, aby i při zohlednění symptomato-
logie diagnostikované školským poradenským zařízením nedošlo ke zkreslení reálného obrazu dosažených 
znalostí a dovedností, které byly ověřovány centrálně zadávanou maturitní zkouškou.

3. blok: SPECIFICKÁ TÉMATA VE VÝUCE CJ: výuka žáků s SVP a výuka cizích jazyků v odbor-
ných školách

	 prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

Digitálne nástroje pre vyučovanie cudzích jazykov u dyslektikov a dysgrafikov 

Nútený prechod škôl na dištančnú formu vzdelávania v čase svetovej pandémie predstavuje pre všetkých 
učiteľov náročnú výzvu. Pre učiteľov zmiešaných tried, do ktorých sú zapojení aj žiaci so špeciálnymi edukač-
nými potrebami, je táto výzva ešte o niečo náročnejšia a prekážky o niečo zložitejšie. V našom príspev-
ku preto predstavíme niekoľko postupov a voľne dostupných digitálnych nástrojov, ktoré môžu zefektívniť 
vnútornú diferenciáciu úloh v zmiešanej triede a uľahčiť tak život obom stranám procesu - učiteľom aj žiakom 
s dyslexiou a dysgrafiou.    

 Mgr. Alena Kramlová

Podpora výuky odborného cizího jazyka v projektech výzvy OP VVV Budování kapacit  
pro rozvoj škol II.

Představení výzvy a jejích aktivit, Cíl aktivity č. 6 – Podpora výuky odborného cizího jazyka – pojetí a podpora 
vzniku multimediálních učebnic pro volné využití ve výuce na středních odborných školách, Ukázka struktury 
multimediálních učebnic z projektu Podpora učitelům – přímá ukázka otevřením na internetové stránce  
s výstupy tohoto projektu, Výzva ke spolupráci při publicitě výstupů této výzvy mezi pedagogy SOŠ.

	 Mgr. Gabriela Juránková

S jazykem za úspěchem v odborném vzdělávání

Projekt, který realizovala Jazyková škola Hello s partnerem Lingua Zlín trval více než dva roky a dal vznik-
nout unikátním trojjazyčným materiálům, které pomohou učitelům angličtiny, němčiny a ruštiny na odborných 
školách. Materiály vznikly v digitální podobě a obsahují mimo jiné i videa z autentického prostředí.

 


