
        

                                                                          

 

ZŠ Jílové u Prahy 

– přípravné 

centrum 

cambridgeských 

zkoušek

V červnu 2016 získala ZŠ Jílové u Prahy certifikát přípravného centra cambridgeských 

zkoušek – Cambridge English Preparation Centre, který vystavuje University of Cambridge. 

Naše škola je partnerskou školou JŠ Akcent International House Prague 

http://akcent.cz/zkousky/anglicke-jazykove-certifikaty/partnerske-skoly/. Od školního roku 

2016 – 2017 na základní škole probíha jak příprava, tak i samotné zkoušky. 

V čem je výhoda? Na složení zkoušky žáci ZŠ Jílové u Prahy nepotřebuji nikam dojíždět. 

Zkouška probíha ve známém prostředí při asistenci učitelů, kteří žáky na zkoušky připravují.  

Co je cambridgeská zkouška? Cambridgeské zkoušky jsou světově nejuznávanější zkoušky 

pro stanovení kvalifikace studentů angličtiny. Obsahují čtyři jazykové dovednosti – poslech, 

mluvení, četbu a psaní. Zkoušky posuzují schopnosti studentů v používání gramatických jevů 

v autentických životních situacích. 

K čemu zkouška slouží? Složení zkoušek YLE slouží k motivaci žáků ke zlepšení jazykových 

dovedností ve škole. Zkoušky úrovně KET a PET ke zlepšení komunikačních dovedností 

v cizím jazyce a přípravě žáků ke studiu na středních školách a složení maturity z cizího 

jazyka. Zkouška úrovni FCE je uznávaná při nástupu do zaměstnání jako zkouška 

z mezinárodního jazyka. 

Jak probíhá příprava? Při přípravě ke zkoušce si žáci vyzkouší hravou formou všechny čtyři 

části zkoušky, procvičí slovní zásobu dané úrovně, uslyší texty a dialogy podobné 

zkouškovým. Žáci budou používat učebnice se souhrnem testů (cena učebnic je zahrnuta do 

ceny kurzu), aby si postupně zvykali na formát, grafiku a obsah testů při zkoušce. 

Co je zkouška nanečisto? Dvakrát za rok – v lednu a v dubnu  žáci mají možnost vyzkoušet si 

složení zkoušky. Zkouška má kratší časový rozsah, ale pomáha stanovit správnost výběru 

úrovně jazykových znalostí žáka. 

Jak se přihlásit na přípravu? Na přípravu se přihlásíte vyplněním přihlášky na kroužek 

mezinárodní zkoušky z anglického jazyka v uvedeném termínu. Žáci ZŠ Jílové u Prahy při 

hodinách angličtiny projdou rozřazovacím testem, při kterém bude stanovena doporučená 

úroveň. 
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