Vážení rodiče,
víte, že i Vaše dítě může již za několik týdnů získat jazykový diplom z University of Cambridge?
Na škole, kterou Vaše dcera nebo syn navštěvují nebo v lokální partnerské škole proběhnou v průběhu května a června
prestižní mezinárodní zkoušky z angličtiny Cambridge English na úrovních pokročilosti odpovídajících znalosti jazyka
již od 4. třídy základní školy.
Pro zjištění, zda se Vaše dítě může ke zkouškám kvalifikovat, organizuje škola v březnu předtestování zdarma.

Co účast na zkouškách Vašemu dítěti přinese?


Zvýšenou motivaci k učení
Zkoušky Cambridge English jsou hodnoceny na základě toho, co děti umí, nikoliv co neumí. Proto i žáci s průměrným
školním prospěchem absolvují zkoušky bez problémů, zvyšuje se jejich motivace i prospěch. Navíc, u zkoušek YLE
pro děti na základních školách nelze propadnout – mezinárodní certifikát University of Cambridge získá každý účastník
připuštěný ke zkouškám na základě předtestování.



Prestiž
Zkoušky Cambridge English jsou nejrozšířenější a nejstarší jazykovou kvalifikací na světě uznávanou i českým
ministerstvem školství. Držitelé certifikátů získávají mnoho výhod, třeba při nástupu na střední i vysoké školy.



Budoucnost
Zkoušky Cambridge English jednotlivě pokrývají všechny stupně znalosti jazyka. Jejich postupné absolvování již
od základní školy garantuje nejen dobrý prospěch a pozdější bezproblémové složení maturity, ale zejména jazykové
dovednosti na skutečně mezinárodní úrovni.

Chcete svým dětem zajistit kvalitní studijní a profesní budoucnost?
1.
2.
3.

Přihlašte je k předtestování zdarma na Vaší škole pomocí přiloženého formuláře.
Na základě výsledků, které Vám sdělíme do deseti dnů, registrujte své děti k doporučené zkoušce Cambridge English,
která proběhne v květnu nebo červnu. Více informací k registraci získáte na Vaší škole.
Děti dostanou v červnu certifikát University of Cambridge od zástupců Evropského centra jazykových zkoušek
na místní radnici nebo ve škole na slavnostním předávání za doprovodu rodičů.

Zkouška

Typ školy

Cena

Termín

Poslední termín přihlášení

Předtestování

ZŠ, SŠ

Zdarma

Březen 2012

Nejpozději den před testováním
– podrobnosti na Vaší škole

Cambridge English:Young Learners (YLE) Starters ZŠ

950, Kč

Květen 2012

S předstihem 6 týdnů

Cambridge English:Young Learners (YLE) Movers ZŠ

1000, Kč

Květen 2012

S předstihem 6 týdnů

Cambridge English:Young Learners (YLE) Flyers

ZŠ, SŠ

1050, Kč

Květen 2012

S předstihem 6 týdnů

KET a KET for Schools

ZŠ, SŠ

2200, Kč

2.6. nebo 7.6. S předstihem 6 týdnů

PET a PET for Schools

ZŠ, SŠ

2500, Kč

2.6. nebo 7.6. S předstihem 6 týdnů

FCE a FCE for Schools

ZŠ, SŠ

4100, Kč

2.6. nebo 9.6. S předstihem 6 týdnů

Více informací o zkouškách najdete na www.elec.eu, na školách, a samozřejmě Vám je rádi poskytneme telefonicky na číslech
uvedených v patičce tohoto dopisu.

Markéta Kuldová
Vedoucí marketingu a rozvoje programů
Evropské centrum jazykových zkoušek
A: Mlýnská 172/2, České Budějovice 370 01, T: +420 387 204 661, +420 733 180 139 E: info@elec.eu W: www.elec.eu

PŘIHLÁŠKA K JAZYKOVÉMU PŘEDTESTOVÁNÍ ZDARMA
Evropské centrum jazykových zkoušek, s.r.o., Mlýnská 172/2, Č. Budějovice 370 01
Tel.: 387 200 611/605 117 709, email: info@elec.eu, web: www.elec.eu
ÚDAJE ŽÁKA/ŽÁKYNĚ/STUDENTA/STUDENTKY
Jméno a příjmení:_______________________________________________________________________________________
Město:___________________________Škola:______________________________________________ Třída:_____________
Email (pro zaslání výsledků, jen u zletilých):__________________________________________________________________
Telefon (jen u zletilých):__________________________ Věk:___________________
Testovací sada (zkouška/edice  s vyplněním pomůže učitel):____________________

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE (RODIČ) – JEN U NEZLETILÝCH
Jméno a příjmení:_______________________________________________________________________________________
Email (pro zaslání výsledků):______________________________________________________________________________
Telefon:__________________________

•

•
•
•

•



Účelem předtestování je zjistit jazykovou úroveň testovaného a doporučit vhodnou jazykovou zkoušku Cambridge
English nebo jinou vhodnou jazykovou zkoušku. Účast na předtestování nezavazuje k registraci k jazykovým
zkouškám. Předtestování probíhá na Vaší základní nebo střední škole.
Termín předtestování na Vaší škole Vám sdělí Váš učitel.
Předtestování je zcela zdarma.
Výsledky předtestování včetně doporučené zkoušky Cambridge English nebo jiné, termínu jejího konání a termínu
přihlašování, budou dětem sděleny jejich učiteli, rodičům a zletilým pak emailem Evropským centrem jazykových
zkoušek.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte svému učiteli nejpozději jeden den před termínem předtestování.
Bez odevzdání této přihlášky není předtestování možné.
Chci být emailem informován/a o dalších možnostech jazykových zkoušek a vzdělání pro mé dítě (u nezletilých)
nebo pro sebe (u zletilých). Informace jsou zasílány nepravidelně, zhruba v měsíčních intervalech.

Souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním mých osobních údajů v interní evidenci Evropského centra
jazykových zkoušek za účelem evidence jazykové pokročilosti, zaslání výsledků a doporučení a další komunikace v ohledu
nabídky a realizace jazykových zkoušek a vzdělávacích programů. Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.
V _____________________________________________ dne ________________________2012
Podpis (u nezletilých podepisuje rodič nebo zákonný zástupce)

Podpis učitele

X________________________________________________

X____________________________________

Evropské centrum jazykových zkoušek
A: Mlýnská 172/2, České Budějovice 370 01, T: +420 387 204 661, +420 733 180 139 E: info@elec.eu W: www.elec.eu

