
Naše škola prohlubuje spolupráci
s Evropským centrem jazykových zkoušek!

V průběhu měsíce února si žáci 4. - 7. ročníků naší školy nanečisto vyzkouší testy
k prestižním mezinárodním zkouškám z angličtiny Cambridge English určených 
dětem základních škol.

Na základě výsledků z předtestování se budou moci děti přihlásit do přípravných 
kurzů k těmto zkouškám pod vedením paní učitelky Mgr. Šárky Zasadilové 
a samotné zkoušky na jaře tohoto roku složit.

Výsledky z předtestování a možnosti ke zkouškám se dále připravovat dostanou 
rodiče na své e-maily po zkoušce nanečisto, která je plánována na únor.

Co zkoušky dětem přinášejí?
• motivaci k dalšímu studiu angličtiny

• jednoznačné srovnání znalostí dětí vůči mezinárodnímu standardu

(hodnocení zkoušek probíhá přímo na univerzitě v Cambridge ve Velké 

Británii)

• získání prvních celosvětově uznávaných certifikátů z angličtiny

• výhody při přijímacích zkouškách na SŠ i nižší ročníky víceletých 

gymnázií

Další informace získáte osobně přímo u paní učitelky Mgr. Šárky 

Zasadilové, e-mail: szasadilova@zs-ebeso.cz a také na webových stránkách 

školy: http://www.zs-ebeso.cz.
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Pár slov...

O prvním diplomu z University of Cambridge pro děti 

Univerzita v Cambridge vytvořila sadu zkoušek z anglického jazyka pro žáky 

základních škol od 7 do 15 let. Účelem zkoušek je prvořadě motivovat děti k učení

angličtiny, a proto jsou realizovány hravou formou vybarvováním, spojováním a 

doplňováním. Hodnocení probíhá na základě toho, co děti umí. Každý z účastníků

dosahuje skóre podle svých znalostí a pro rodiče a vyučující je tak výsledek 

jednoznačným ukazatelem, jak si děti se svými znalostmi stojí vůči skutečnému 

mezinárodnímu standardu znalostí. 

Absolventi zkoušek Cambridge English: YLE dostávají na slavnostním 

ceremoniálu svůj první diplom ze slavné a prestižní univerzity v Cambridge a jsou 

silně motivovány k dalšímu studiu jazyka. Evropské centrum jazykových zkoušek 

jen v jarních měsících realizuje na jihu Čech přes dvě stě těchto zkoušek pro děti.

O Evropském centru jazykových zkoušek

Evropské centrum jazykových zkoušek se sídlem v Českých Budějovicích je 

akreditovaným partnerem Cambridge English Language Assessment (dříve 

University of Cambridge ESOL Examinations) s oprávněním pořádat zkoušky 

Cambridge English pro děti i dospělé z obecné i odborné angličtiny. Evropské 

centrum jazykových zkoušek je dále partnerem rakouské zkouškové instituce 

ÖSD pro zkoušky z němčiny a americké University of Michigan pro zkoušky 

CaMLA z americké angličtiny. Centrum v listopadu 2012 získalo prestižní ocenění 

od univerzity v Cambridge za přínos k popularizaci a osvětě v oblasti jazykové 

kvalifikace. Více viz www.elec.e  u.

---
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