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Vážení rodiče, 
 

zkouškové platinové centrum AKCENT IH Prague  ve spolupráci se ZŠ Jílové u Prahy, oficiálním 

certifikovaným partnerem -  tzv. Cambridge English Preparation Centre, organizuje pro Vaše děti zkoušky 

Cambridge English: Young Learners (YLE), Cambridge English: Key a Cambridge English: Preliminary, které 

se  budou konat v  ZŠ Jílové u Prahy, Komenského 365. 
 

Cambridgeské zkoušky jsou považovány za jedny z celosvětově nejuznávanějších ohodnocení kvalifikace 
anglického jazyka. Absolvování zkoušek má četné výhody: rodiče určitě ocení možnost ohodnotit jazykovou 
úroveň angličtiny jejich dětí, která je založena na mezinárodních standardech, studenti se již od počátku 
seznámí s formátem testů, které je budou potkávat i v budoucnu, a neposledně, základní škola může použít 
výsledky jako kritérium zhodnocení učebních plánů a napomoci rozvíjet další záměry školy. 
Zkoušky z angličtiny testují praktickou znalost angličtiny a ověřují všechny čtyři jazykové dovednosti - čtení, 

poslech, psaný a ústní projev.  Jednotlivé části zkoušky jsou koncipovány velice vstřícnou a hravou formou, 

která motivuje děti k práci s textem a ke komunikaci.  
 

Zkoušky Cambridge English: YLE - Starters, Movers a Flyers se skládá ze tří částí: čtení a psaní, poslechu  
a krátkého ústního pohovoru a celkově trvá od 45-65 minut. Všechny děti, které skládají zkoušku YLE, obdrží 
certifikát s počtem bodů/erbů, které ukazují úspěšnost kandidáta (celkově 15 erbů).  
Cambridge English: Key for Schools (KET) je přizpůsobena zkušenostem žáků základních škol. Při přípravě na 

tento test studenti získávají jazykové znalosti a sebevědomí potřebné ke 

zvládání každodenní psané a mluvené angličtiny na úrovni ‘pre-

intermediate‘.  

Obsah zkoušky Cambridge English: Key 

 Čtení a psaní - 1 hodina a 10 minut 

 Poslech - cca. 30 minut 

 Mluvení - 8-10 minut ve dvojici uchazečů 
 

Cambridge English: Preliminary for Schools (PET) je určena kandidátům, 

kteří mají za sebou zhruba 4 roky výuky a je přizpůsobena zkušenostem 

žáků základních škol. Test je zaměřen na úroveň CEFR B1, tj. znalosti 

psané a mluvené angličtiny na úrovni ‘intermediate‘.  

Obsah zkoušky Cambridge English: Preliminary  

 Čtení a psaní - 1 hodina a 30 minut 

 Poslech - 35 minut 

 Mluvení - 10-12 minut ve dvojici uchazečů 
 

Hodnocení a výsledky KET/PET for Schools: Minimální hodnota pro 

úspěšné složení zkoušky odpovídá 70 % z celkového počtu bodů. Úspěšní 

kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů: „Pass with 

Distinction", „Pass with Merit" nebo „Pass". 

 

Ceny zkoušek ve šk. roce 2016 – 2017: 

Zkouška Cena 

Starters 1 188 Kč 

Movers 1 283 Kč 

Flyers 1 378 Kč 

KET 2 375 Kč 

PET 2 565 Kč 
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