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a)

Je název programu srozumitelný a vyjadřuje Pnn obsanZ

Ano, Název Odborný cizí jazyk Ekonomika a podnikání, Obchodní akademie, Ekonomické lyceum,
Podnikání Španělskýjazyk- B1 je jednoznačný a srozumitelný. Vyjadřuje obsah, cílový
iazÍlx i
jazykovou úroveň programu dle společnéhoreferenčníhorámce pro jazyky.

b)

Odpovídá program popisu oborového bloku, který příjemce uvedl pro zpracování v žádosti
je součástí
Programu pro uČitele, specifikaci daného oborového btoku v popisu aktivity č. 6 v kap. 5.2,4
Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část?
Ano, Program odpovídá popisu daného oborového bloku. Obor, jazyk a úroveň výukové sady
odPovídají specifikaci daného oborového bloku v popisu aktivity č. 6 a Pravidlům pro žadatele a
Příjemce - specifická část. Sada obsahuje 16 témat zdané odbornosti a každéiéma zahrnuje
soubor předepsaných materiálů.

c)

o PodPoru? Odpovídá obor, jazyk a úroveň výukové sady pro žáky, která

Je jasně stanoven cíl programu?

Ano. Hlavním cílem je zavedení a používáníefektivních forem výuky odborného cizího jazyka.
Vzdělávací cíle jednotlivých témat odbornosti jsou definovány vždy v úvodníkapitole věňované
tématu v anotaci v Českémjazyce, a jsou dále popsány i ve španělském jazyce, Naplnění cílůje
možnési následně ověřit v autoevalu aci v závěru každéhotématu.

d) Je dosaženívzděIávacího cíle programu

reálné?

Ano. Ano, dosaženívzdělávacího cíle programu je reálné. Učitelézískajív digitální platformě sady
pro výuku odborného španělského jazyka na dané téma. Cíle stanovené v jednotlivých tématech
jsou dosažitelnéza pomoci proškolenéhopedagoga.

e) Je

vzdělávací cíl stanoven v souladu se specifikací aktivity č, 6
žadatele a příjemce - specifická část?

-

viz kap, 5.2.4 Pravidel pro

Ano.

f)

Odpovídá stanovený vzdělávací cíl programu potřebám pedagogické praxe?

Ano. Výuka cizího jazyka na odborných školách by měla zahrnovat iodborný jazyk (language for
specific purpose). Realita je však na školách často odlišná, např. z důvodůnižšíčasovéÓotace, či
Přípravy ke státní maturitní zkoušce u maturitních oborů, v některých případech právě i
z nedostatku odborných materiálů. Studie NÚV firhlíková2014,2016,2oi7) ukazují, že ab'solventi
odborných Škola učilišt'hodnotí své znalosti cizího jazyka nejméně pozitivně. Zvyšování
jazykových kompetencí je potřebné pro připravenost žákůk uplatnění na trhu práce v Čn i
v zahraničí,

g)

Je jasně stanovena cílová skupina?

Ano, CÍlovou skupinu tvoří primárně učitelécizího jazyka na středních odborných školách a
učilištíchv CR, sekundárně pak samotnížáci SOŠa SOU,

h)
Ano.

i)

Odpovídá obsah a pojetí programu pojetí a specifikaci aktivity č. 6 ve výzvě
Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část?

-

viz kap. 5.2.4

Odpovídá stanovená hodinová dotace programu pro učitele obsahu a cítůmprogramu? Je
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dodňena minimální hodinová dotace programu pro učitele v popisu aktivity č, 6 v kap. 5,2.4
Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část? Tvoří distančníčást programu pro
učitele minimálně % programu? Odpovídá struktura výukové sady požadovanéhodinové
dotaci?
Ano.

j)
Ano.

Je program zpracován na dostatečnégrafické úrovni s využitím vzoru přílohy pro vzdělávací
program (viz vzor na webu MŠMD?

k) Je
Ano.

program zpracován ve všech částech, které obsahuje vzor přílohy pro vzdělávací
program (víz vzor na webu MŠMD?

l)

Obsahuje program všechny povinné dílčívýstupy vzdělávacího programu tak, jak jsou
uvedeny v kap. 5.2,4 Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část? Odpovídá struktura
výukové sady pro žáky specifikaci v aktivitě č. 6, obsahuje výuková sada všechny části
v rozsahu, ktery je popsán v aktivitě č. 6, jsou dodňeny všechny zde uvedené podmínky pro
tvorbu výukové sady pro žáky - viz kap. 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická
část?
Ano, program obsahuje všechny povinné dílčívýstupy tak, jak jsou uvedeny v Pravidlech pro
žadatele a příjemce - specifická část. Program obsahuje v digiiálním prostředí sadu s 16 tématy
z dané odbornosti a je rozpracován dle požadavků Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická
část. Každétéma obsahuje vstupní text, který je doprovázen ilustračnímobrázkem, s|ovní zásobu
k tématu, cvičeník procvičování,2 tematické obrázky k popisu. Součástísady jsou audionahrávky
a videonahrávka.

m)
Ano.

jak
příloze žádosti o podporu Přehled klíčovýchvýstupů k naplnění
indikátorů projektu ESF?
Obsahuje program všechny povinné dílčívýstupy vzdětávacího programu minimálně tak,

je

příjemce uvedl

v

n) Proběhlo ověření výukové sady a programu pro učitele dle podmínek uvedených
Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část - viz kap. 2 a Rap. 5.2.4?

v

Ano,

o) Jsou součástífinální verze programu Zpráva o ověření programu v praxi a Zpráva

o ověření výukové sady v praxi - aktivita č. 6 (viz vzory na webu MŠMD? Byly do finální
verze programu skutečně zapracovány poznatky z ověření programu i výukové sady
v praxi?

Ano. Poznatky z ověření programu a výukové sady v praxi byly vzaty v úvahu,

p)

Vypořádal a zapracoval příjemce Vaše případné připomínky a návrhy, pokud jste je před
vypracováním této finální verze posudku vznesl/a?

Žaane návrhy k zapracováníjsem neměla, posuzuji ažfinální verzi.

q) Jaké jsou

slabé a silné stránky programu?

Program je výbornou pomůckou pro učitele odborného španělského jazyka na střední odborné
škole. Učitel má možnost pracovat s audio i videomateriálem, s připravenými pracovními listy, což
hodinv. za silnou stránku
mu ušetří značnémnožství času s
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prostředí,rozpracoVáníjednotlivýchtémata

materiálech, které zjevně nebyly vytvořeny mluvčíse zkušenostís nahráváním. Z jazykovědného
hlediska bych měla drobnou poznámku k přepisu výslovnosti uvedenému u slovní zásoby, Autoři
jednotlivých kapitol nepostupovali jednotně a vybrali dle svého uváženíbud'výslovnost španělskou,
nebo latinskoamerickou (nahrávky by|y pořízena mluvčíz Bolívie), Výslovnost se lišízejména
v realizaci interdentálního /s/ na velké části územíevropské španělštiny, Tato interdentální
výslovnost je v některlých kapitolách uvedena, v jiných nikoli.

0

Jak hodnotíte celkové zpracování programu a jeho kvatitu? Vtožte slovní hodnocení.
Pokud byste měl/a program ohodnotit známkou, jakou mu udělíte? Známkování jako ve
škole, tj. od jedničky (nejlepší hodnocení) do pětky (nejhorší hodnocení).

Vzdělávací program Ekonomika a podnikání, Obchodníakademie, Ekonomické lyceum, Podnikání
Spanělský iazyk - A2 má velký potenciál stát se vynikající učebnicípro pedagogy v odborném
vzdélávání i pro jejich žáky. Kvůli výše uvedeným výtkám bych mu udělila známku chvalitebnou
(dvojku).

s)

Doporučujete program k realizacitvůrcem programu?

Ano. Doporučuji.

t)

Doporučujete program k realizaciv dalšíchškolách?

Ano, Doporučuii

2. Zhodnocení programu z didaktického hlediska
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a)

Jsou zvolené metody, postupy a formy výukyhealizace programu pro pedagogy vhodné?

Ano. Učitelémají k dispozici bohatou škálu metod, postupů a forem výuky, pomocí kterých mohou
naplnit jednotlivé výukové cíle stanovené na začátku každékapitoly, s ohledem na cílovou skupinu
žáků,kterou vyučují.

b)

Odpovídají zvolené metody, postupy
skupině?

a formy ve výukové sadě pro žáky dané cílové

Ano. Pedagog má možnost zvolit vhodné aktivity podle cílovéskupiny žáků.

c)

Odpovídá obsah a odborná náročnost programu pro učitele zvolené cílovéskupině?

Ano, Obsah i náročnost odpovídají úrovni 81.

d)

Pokud je výuková sada pro žáky na úrovni 81, jsou zohledněny požadavky, které jsou na
žáka kladeny u ústníčásti společnématuritní zkoušky v části č, 3, a odpovídá sada
rel ev antním u katal og u pož ad avků ke společnéčásti m aturitn í z kou šky?

Ano. Výuková sada je pro úroveň 81 a je zde zapracován např. požadavek společnéčásti maturitní
zkoušky ve cvičeníchpro popis obrázků. Metodika i časová dotace je pro toto cvičeníshodná.

e) Jsou

ve výukové sadě pro žáky zohledněny věkové zvláštnosti dané cílovéskupiny?

Pro skupinu žákůna úrovni SOŠa SOU je důležitánávaznost na uplatnění na trhu práce, a zároveň
se některé části programu věnují důležitýmschopnostem pro budoucí profesní dráhu (komunikace,
rozhodování, průběh obchodního jednání atd.).

0

Jsou

v programu pro

pedagogy zvoleny z hlediska andragogiky odpovídajícíformy výuky?

Ano.

g) Je

v programu pro učitele a ve výukové sadě pro žáky zvolena a realizována vhodná forma
motivace cílovéskupiny?

Ano. Motivace je zvyšována návazností na odborné zaměření žákůajejich budoucímu uplatnění na
trhu práce. Hlavním motivačnímfaktorem pro učitele je připravené digitální prostředí se zásobou
cvičenía úloh k tématu, připravené pracovní listy a metodické a didaktické postupy pro úspěšnou
realizaci výuky.

h) Jsou

využity vhodné aktivizačnímetody?

Samotné online prostředí je pro mladou generaci vysoce aktivizační,možnost práce online je
žádaná a ukázala se v posledním roce i nezbytná.

i)

Jsou využívány vhodné didaktické pomůcky?

Didaktické pomůcky jsou zvoleny vhodně.
,ana

Je metodika

|-*-- l
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Ano. Metodika programu je zpracována na potřebné úrovni, popis je přehledný, nabídka metod,
forem a aktivit široká,

k)

Obsahuje program všechny potřebné materiály, prezentace, odborné texty, baterie příktadů
dobré praxe, seznam doporučenéliteratury, internetové odkazy, ktíče
k listům úkalů,křížovek,kvízů,poznatky z ověření v praxi atd.?

Program obsahuje vŠechnymateriály potřebné k úspěšnémunaplnění vytčených cílů.

l)
Ano.

Obsahuje program didaktické materiály pro učitele pro případnou vlastní úpravu dte potřeb
cílovéskupiny?

m) Jak hodnotíte celkovou didaktickau úroveň programu?
Program je dle mého názoru dobře zpracován, témata jsou aktuální a obsahují vhodnou slovní
zásobu, Program umožňuje žákůmvykonávat různorodou činnost ve třídě, skupinách i formou
individualizované práce, Dále otvírá prostor k sebehodnocení a zodpovědnosti za vlastní rozvoj
kompetencí v oblasti cizojazy énévýuky.

Případné dalšíkomentáře/poznárnky k programu

Nejsou.

Potvrzují soulad tohoto programu se zaměřením výzvy, se strategickými dokumenty,
se specifikací aktivity Č.6 a s požadavky na výstupy aktivity č. 6, které jsou uvedeny
v Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část (navazujícídokument výzvy Budování
kapacit pro rozvoj škol ll}. Program je včetně výukové sady pro žáky, která je součástí
distanění Části, zpracován kompletně

Zpracovalla

a

je na potřebné odborné a didaktické úrovni.

Jméno, příjmení, titul
Zuzana Krlnková, PhDr.
Ph.D.

Datum a místo
30.6.2021
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