
Vážení rodiče,  

během února se uskutečnilo na naší škole testování žáků 5. a 7. tříd v dovednostech využití 

anglického jazyka. Testování probíhalo on-line, kdy žáci zpracovávali na počítačích svůj vlastní 

test (podle individuálních odpovědí je posouvaly další otázky směrem buď k vyšší, či nižší 

úrovni). Tímto postupem se dosahuje toho, že každý test je jiný. Závěrem je vyhodnocení testu 

dle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Tento rámec popisuje šest kategorií 

znalostí cizího jazyka A1, A2, B1, B2, C1, C2, které se doporučují uvádět nejen jako úroveň 

jazyka v životopisech při hledání brigád, či v budoucnu vhodného zaměstnání, ale v našem 

školním systému se používá tohoto hodnocení jako klasifikace výstupních znalostí na všech 

úrovních vzdělávání.  

Podle Rámcově vzdělávacího programu by žáci na konci pátého ročníku měli dosahovat 

znalostí na úrovni A1, a v devátých třídách na úrovni A2. Naše škola spadá do kategorie škol 

s rozšířenou výukou jazyka, kdy žáci devátých tříd by měli dosahovat úrovně znalostí mezi A2 

– B1. 

Nyní budu konkrétnější – každý žák byl nejen seznámen se svým výsledkem, ale též obdržel 

své přístupové jméno a heslo, abyste se doma mohli společně na výsledek podívat. Musíte 

provést následující kroky: www.zsdobrichovice, VÝUKA, SCIO, zadat jméno, zadat heslo.  

Závěrem ještě několik poznámek. Tyto testy mají pouze informativní charakter pro žáka, 

učitele a rodiče, nezapočítávají se tudíž do celkového hodnocení. Dále – tento způsob 

testování škola žákům umožnila i plně hradila poprvé a ne každý je zvyklý na systém rychlé 

komunikace s počítačem a náhlého rozhodování. Takže se také stalo, že např. někdo test 

nedokončil, anebo špatně poslal k následnému hodnocení. Těchto případů bylo málo, ale 

objevily se a potom systém provede hodnocení jako znalost úrovně A0 (u některých žáků 5. 

tříd se může předpokládat, že znalost A0 je jejich skutečná úroveň). Souhrnem se dá říci, že 

žáci, kteří testem zdárně prošli, dosahují velmi dobrých výsledků. Úroveň A2 je zastoupena 

v 7. ročníku nejvyšším počtem (32 žáků dosáhlo úrovně A2) a dokonce i úroveň B1 se objevila 

jak v pátých tak v sedmých třídách (5. ročník – 2 žáci, 7. ročník – 6 žáků). Rádi bychom v tomto 

praktickém způsobu testování znalostí pokračovali v příštím školním roce, kde do testování 

také zahrneme 9. ročník. Společně se budeme snažit, aby i ten, kdo ne snadno přivyká novým 

věcem, měl šanci projít celým testem. 

Přikládám pro celkové doplnění informací popis dovedností k jednotlivým úrovním: 

• Angličtina základy (stupně A1/A2)  
o A1 (Úplný začátečník, Beginner)  
o A2 (Začátečník, Elementary) 

• Samostatný uživatel angličtiny (B1,B2)  
o B1 (Mírně pokročilý, Intermediate English) 
o B2 (Středně pokročilý, Upper-Intermediate English) 

• Znalost angličtiny expert (C1,C2)  
o C1 (Pokročilý, Advanced English) 
o C2 (Expert, Proficiency English)                 
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