
 

 

Pravidla pro hodnocení profilové části MZ z anglického jazyka 
Školní rok 2021/2022 
 
Profilová zkouška z anglického jazyka se skládá z: 

• Ústní zkoušky 

• Písemná práce 
Ústní zkouška z anglického jazyka se bude skládat ze 3 částí: 

1) Popis obrázku, krátký samostatný projev      max. 5 min. 

2) Samostatný ústní projev na jedno téma ze seznamu, rozděleno do 2 úkolů max. 5 min. 

3) Rozhovor         max. 5 min. 

Seznam témat pro ÚMZ z anglického jazyka 

1. Velká Británie 

2. Kanada, Austrálie a Nový Zéland 

3. Země Britského společenství národů 

4. USA  

5. Londýn 

6. Česká republika 

7. Praha 

8. Zlín 

9. Města České republiky 

10. Má škola 

11. Oblíbený spisovatel 
12. Jídlo a zdravá výživa 

13. Jídlo při speciálních příležitostech 

14. Česká kuchyně – historie, typické suroviny 

15. Česká kuchyně – typické pokrmy a nápoje 

16. Nápoje a příprava koktejlů 

17. Příprava polévek 

18. Příprava hlavního jídla 

19. Příprava dezertů 

20. Objednávání pokrmů z jídelního lístku 

Hodnocení ÚMZ: 

Max. počet bodů: 36 

1. část:  úkol 1 + úkol 2 (zadání/obsah + lexikální kompetence + gramatická kompetence) 
           max. 12 bodů 
2. část:  úkol 1 + úkol 2 (zadání/obsah + lexikální kompetence + gramatická kompetence) 
           max. 12 bodů 
3. část (zadání/obsah + lexikální kompetence + gramatická kompetence)   
           max. 9 bodů 
Fonologická kompetence        max. 3 body 
 
K hodnocení budeme používat hodnoticí tabulky z předchozích let vytvořené CERMATem. 



 

 

    
Písemná zkouška z anglického jazyka 

• Žáci napíší jeden souvislý text v rozsahu minimálně 200 slov. 

• Žáci si mohou vybrat jedno ze dvou témat; každé téma bude představovat jiný slohový útvar. 

• Písemná práce trvá 75 minut včetně času na volbu zadání. 

• Součástí zadání může být i krátký výchozí text. 

• Výsledný text písemné práce žáci přepíší ručně do záznamového archu. 
➢ Slohové útvary, které se mohou objevit v zadání písemné zkoušky, jsou: 

1. Formální dopis (odpověď na inzerát, žádost o zaměstnání, žádost o informace, stížnost) 
2. Neformální dopis nebo email (dopis kamarádovi nebo členovi rodiny) 
3. Charakteristika (popis osoby) 
4. Vypravování 
5. Článek 

 
Hodnocení ÚMZ: 
Max. počet bodů: 24 
Zpracování zadání/obsah        max. 6 bodů 
Organizace a koheze textu        max. 6 bodů 
Slovní zásoba a pravopis        max. 6 bodů 
Mluvnické prostředky         max. 6 bodů 
 
K hodnocení budeme používat hodnoticí tabulky z předchozích let vytvořené CERMATem. 
 
Celkové hodnocení MZ z anglického jazyka: 
Hranice úspěšnosti: 44% 

Pro zkoušku z anglického jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40  ٪ a hodnocení ústní zkoušky 60 ٪  

z celkového hodnocení 

Celková známka:  100 % - výborný 

       87 % - chvalitebný 

       73 % - dobrý 

       58 % - dostatečný 

       43 % - nedostatečný 

 

Žáci se specifickými poruchami učení, budou mít přizpůsobeny podmínky dle doporučení KPPP. 
 

 

 

 

 

Ve Zlíně, 24. 9. 2021       Mgr. Petr Úředníček, v. r. 

                                                                                                                                      ředitel školy 

    

 


