
Spolupráce s Evropským centrem jazykových zkoušek pokračuje! 

 

Vážení rodiče, naše škola je i v tomto roce partnerskou školou Evropského  

centra jazykových zkoušek, což nás opravňuje k přípravě ke zkouškám  

Cambridge English ÖSD. Zkoušky Cambridge English Young Learners (též "YLE")  

jsou určeny žákům základních škol od 8 do 15 let věku. 

V minulém školním roce žáci, kteří navštěvovali přípravné kurzy, tyto   

mezinárodně uznávané zkoušky úspěšně složili. 

Nebylo potřeba nikam cestovat, jelikož se samotné zkoušení zástupci  

Evropského centra jazykových zkoušek odehrávalo v Berouně. 

Autorizovaným partnerem Evropského centra jazykových zkoušek je Jazyková  

škola PaedDr. Henrietty Mottlové. 

Tato jazyková škola spolu s vedením a vyučujícími naší školy zajistí hladký  

průběh kurzů. 

Přípravné kurzy budou probíhat na naší škole v rozsahu 24x60 minut - cena  

kurzu za školní rok činí 1900 Kč a 24x90 minut - cena kurzu za školní rok  

činí 2950 Kč. 

Minimální počet žáků na skupinu je 7, maximální počet je 15.  

Zahájení kurzů je v říjnu. 

Zkoušky proběhnou v květnu, cena je od 1200 Kč podle úrovně zkoušky.  

Forma zkoušky je písemná a ústní a má tyto části: Poslech – 20-25 minut,  

Čtení a Psaní 20-40 minut, Mluvení 3-9 minut. 

Kurz není podmíněn zkouškou. Na zkoušku se mohou přihlásit také žáci, kteří  

do kurzu nechodili. 

Forma testování je zábavná a výsledky testu přináší přehled o pokroku, který 

žáci v rámci osvojování sicizího jazyka dělají.  

Zkouška má obrovský motivační efekt a pomáhá řídit a akcelerovat pokrok žáků 

v angličtině.  

Zkoušky mají tři úrovně pokročilosti - Starters, Movers, Flyers. Poslední  

jmenovaná úroveň odpovídá úrovni A2 podle CEFR. 

Pro starší a pokročilejší žáky jsou pak vhodné zkoušky KET a PET, respektive 

jejich varianty "for Schools". 

Skutečně velmi talentovaní žáci pak mohou absolvovat FCE (nahrazuje  

maturitu). 

Máte-li o přípravné kurzy zájem, je ten pravý čas vyzvednout si přihlášku u  

vyučujících AJ, pokud jste tak již neučinili. 

Při dostatečném počtu zájemců o přípravný kurz na zkoušky z německého jazyka 

bude tento kurz otevřen. 

 

PaedDr. Henrietta Mottlová 


