
	
V	průběhu	 měsíce	 května	 budou	 na	 ZŠ	 Ostrčilova	 probíhat	
mezinárodní	 jazykové	 zkoušky	 Cambridge	 určené	 dětem	 a	
studentům	 základních	 škol.	 Bude	 se	 jednat	 o	 jazykové	 zkoušky	
YLE	 (Cambridge	 Young	 Learners	 English	 Tests)	 na	 úrovních	
Starters,	 Movers	 a	 Flyers	 a	 zkoušky	 KET	 for	 schools,	 PET	 for	
schools	a	FCE	for	schools	(více	informací	o	typech	zkoušek	naleznete	níže).	
Všechny	 zkoušky	 budou	 probíhat	 přímo	 v	budově	 ZŠ	 Ostrčilova	 a	 jejich	 výstupem	 budou	 mezinárodně	 platné	
Cambridgeské	 certifikáty,	 které	 dětem	 poslouží	 jako	 doklad	 jejich	 jazykových	 znalostí.	 Certifikát	 dětem	 ukáže,	 co	
všechno	už	v	angličtině	dokážou	a	povzbudí	k	dalšímu	studiu	angličtiny.	 	Platnost	certifikátu	není	časově	omezena,	
lze	jej	tak	využít	při	dalším	studiu	na	střední	škole	nebo	v	zahraničí.	
	
	
	
	
	
	
Přihlášení	ke	zkoušce:	

1. Váš	učitel	doporučí	Vašemu	dítěti	vhodný	typ	zkoušky	na	základě	výsledků	zkoušek	„nanečisto“.	
2. Na	 jednom	 z	níže	 uvedených	 odkazů	 vyberte	 typ	 zkoušky	 s	místem	 konání	 ZŠ	 Ostrčilova	 a	 vyplňte	 online	

objednávku	–	uvádějte	prosím	údaje	dítěte	(jméno,	příjmení,	datum	narození),	emailovou	adresu	a	telefonní	
číslo	na	rodiče.	V	poznámce	prosím	uveďte	ZŠ	Ostrčilova.	
Přihlášení	na	YLE:	http://www.cloverleaf.cz/yle-cambridge-english-young-learners-88.html		
Přihlášení	na	KET	for	schools:	http://www.cloverleaf.cz/ket-cambridge-english-key-57.html		
Přihlášení	na	PET	for	schools:	http://www.cloverleaf.cz/pet-cambridge-english-preliminary-58.html		
Přihlášení	na	FCE	for	schools:	http://www.cloverleaf.cz/fce-cambridge-english-first-59.html		

3. Ve	způsobu	platby	zvolte	typ	platby	převodem.	
4. Po	dokončení	objednávky	Vám	přijdou	emailem	potřebné	informace	k	platbě	(částka,	číslo	účtu	a	variabilní	

symbol).	
5. objednávku	i	platbu	proveďte	prosím	nejpozději	do	4.dubna	2017	

	
	

Zkoušky	YLE	
Testy	YLE	 jsou	určené	pro	děti	 ve	věku	7	 -	12	 let.	Věk	však	není	 striktně	omezen,	 zkoušky	mohou	skládat	mladší	 i	
starší	děti.		

Úrovně	náročnosti	
Testy	YLE	byly	koncipované	tak,	že	děti	začínají	výukou	 jednoduchých	slov	a	pojmů	na	úrovni	Starters	a	na	dalších	
úrovních	Movers	a	Flyers	poznávají	stále	víc	vyvinuté,	složitější	jazykové	struktury:	

• Starters	-	na	úrovni	začátečník		
• Movers	-	na	úrovni	A1		
• Flyers	-	na	úrovni	A2		

	

Z	jakých	částí	se	skládá	zkouška	YLE?	
Zkouška	YLE	se	skládá	ze	tří	částí	(tzv.	Papers):		

• Čtení	a	psaní	(Reading	and	Writing)		
• Poslech	(Listening)		
• Mluvený	projev	(Speaking)		

Každé	dítě,	 které	 skládá	 test	 YLE,	dostává	 certifikát.	 Z	každé	 ze	 tří	 částí	
testu	-	poslechu,	psaní	a	čtení,	mluvení	-	 je	možné	získat	maximálně	5	terčů	(bodů),	dohromady	tedy	15.	Výsledek	
zřetelně	ukazuje,	jaké	dítě	dělá	pokroky	ve	výuce	jazyka.	
	

Ceny	zkoušek	YLE:	
YLE	Starters:	1	100,-	Kč	
YLE	Movers:	1.200,-	Kč	
YLE	Flyers:	1.300,-	Kč	

Termíny	Zkoušek:	
	

• zkoušky	YLE	(Straters,	Movers,	Flyers):	20.5.2017	(sobota)	
• zkoušky	KET/PET/FCE	for	schools:	27.5.2017	(sobota)	



Zkoušky	KET/PET/FCE	for	schools	for	schools	
Zkoušky	KET/PET/FCE	for	schools	jsou	již	vysoce	uznávané	zkoušky	známé	po	celém	světě.	Jsou	uznávány	desítkami	
vzdělávacích	institucí,	škol,	univerzit	i	firem	nejen	v	České	Republice.	Certifikát	těchto	jazykových	zkoušek	má	časově	
neomezenou	platnost	a	je	tedy	možné	jej	použít	při	přijímacích	zkouškách	či	pohovorech	do	škol	i	zaměstnání	kdykoli	
v	budoucnu.	 Detailní	 seznam	 všech	 institucí,	 které	 zkoušky	 uznávají	 můžete	 vyhledat	 na	
http://www.cambridgeenglish.org/why-cambridge-english/global-recognition/index.aspx?s=1.		

	
	
	
	
	
	
	

Co	je	Cambridge	English:	Key	(KET)	for	Schools?	

KET	 for	 Schools	 je	 certifikát	 prokazující,	 že	 žák	 základní	 nebo	 střední	 školy	
(věk	11-16	let)	zvládá	běžnou	mluvenou	psanou	angličtinu	na	základní	úrovni.	

	
Proč	KET	for	Schools?	

• Zkouška	 KET	 for	 Schools	 je	 speciálně	 přizpůsobena,	 aby	 vyhovovala	
zájmům	žáků,	a	zvyšovala	tak	jejich	motivaci	učit	se	angličtině.	

• Jelikož	se	opírá	o	dobře	známá	témata	a	situace,	dodává	zkouška	KET	
for	Schools	žákům	sebedůvěru	k	využívání	angličtiny.	

• Složení	 zkoušky	 KET	 for	 Schools	 přináší	 žákům	 povzbuzení,	 aby	
pokračovali	v	cestě	k	dosažení	dalších	kvalifikačních	stupňů	(PET	nebo	
FCE).	

• Kvalifikace	 Cambridge	 English	 dává	 žákům	 náskok	 do	 života,	 jsou	
uznávány	fakultami,	univerzitami,	zaměstnavateli	a	státními	správami	
na	celém	světě.	

	
KET	nebo	KET	for	Schools?	

K	dispozici	jsou	dvě	verze	zkoušky	KET:	KET	a	KET	for	Schools.	Obě	mají	naprosto	shodnou	podobu	a	shodná	je	také	
úroveň	obtížnosti	částí	zkoušky.	 Jediný	rozdíl	spočívá	v	obsahu	a	 formulaci	 témat,	 jež	se	v	případě	KET	for	Schools	
orientují	specificky	na	okruh	zájmů	a	zkušeností	školního	žactva.	

	

Jaký	stupeň	znalostí	znamená	KET	for	Schools?	

KET	for	Schools	je	zkouška	splňují	stupeň	A2	mezinárodně	uznávaného	Společného	evropského	referenčního	rámce	
pro	jazyky	Rady	Evropy	(Common	European	Framework	of	Reference	for	Languages	-	CEFR).	

	
Držitel	stupně	A2:	

• rozumí	jednoduchým	myšlenkám	a	pokynům,	
• je	schopen	vyjadřovat	jednoduché	otázky	nebo	potřeby,	
• je	schopen	vyplňovat	formuláře	a	psát	jednoduché	dopisy	nebo	pohlednice	týkající	se	osobních	informací.	

	
Známkování	a	výsledky	

Zkoušky	Camridge	English	hodnotí	osobní	schopnostmi	všech	žáků.	Úspěšní	uchazeči	získají	certifikát	s	uvedení	
jednoho	ze	dvou	hodnocení	absolvování	–	Pass	with	Merit	(prospěl	s	vyznamenáním)	a	Pass	(prospěl).	Kdo	
nedosáhne	hodnocení,	že	prospěl	u	zkoušky	KET	(úroveň	A2	dle	stupnice	Rady	Evropy),	avšak	prokáže	schopnosti	
odpovídající	nižší	než	této	úrovni	dle	stupnice	jazykových	znalostí	Rady	Evropy,	získá	certifikát	stupně	A1.	
	

Cena	zkoušky	KET	for	schools:	2.450,-	Kč	



	
	
	
	
	
	

	
Co	je	Cambridge	English:	Preliminary	(PET)	for	Schools?	

PET	 for	 Schools	 je	 certifikát	 prokazující,	 že	 žák	 základní	 školy	 (věk	 11-14	 let)	 zvládá	 běžnou	 mluvenou	 a	 psanou	
angličtinu	na	mírně	pokročilé	úrovni.	

	
Proč	PET	for	Schools?	

• Zkouška	 PET	 for	 Schools	 je	 speciálně	 přizpůsobena,	 aby	 vyhovovala	 zájmům	 žáků,	 a	 zvyšovala	 tak	 jejich	
motivaci	učit	se	angličtině.	

• Jelikož	 se	 opírá	 o	 dobře	 známá	 témata	 a	 situace,	 dodává	 zkouška	 PET	 for	 Schools	 žákům	 sebedůvěru	
k	využívání	angličtiny.	

• Složení	 zkoušky	 PET	 for	 Schools	 přináší	 žákům	 povzbuzení,	 aby	 pokračovali	 v	cestě	 dosažení	 dalších	
kvalifikačních	stupňů	(FCE	nebo	CAE).	

• Kvalifikace	 Cambridge	 English	 dává	 žákům	 náskok	 do	 života.	 Naše	 kvalifikace	 jsou	 uznávány	 fakultami,	
univerzitami,	zaměstnavateli	a	státními	správami	na	celém	světě.	

	
	

PET	nebo	PET	for	Schools?	

K	dispozici	jsou	dvě	verze	zkoušky	PET:	PET	a	PET	for	Schools.	Obě	mají	naprosto	shodnou	podobu	a	shodná	je	také	
úroveň	obtížnosti	částí	zkoušky.	 Jediný	rozdíl	spočívá	v	obsahu	a	 formulaci	 témat,	 jež	se	v	případě	PET	for	Schools	
orientují	specificky	na	okruh	zájmů	a	zkušeností	školního	žactva.	

	
	

Jaký	stupeň	znalostí	znamená	PET	for	Schools?	

PET	for	Schools	je	zkouška	splňující	stupeň	B1	mezinárodně	uznávaného	Společného	evropského	referenčního	rámce	
pro	jazyky	Rady	Evropy	(Common	European	Framework	of	Reference	for	Languages,	CEFR)	

Držitel	stupně	B1:	
• rozumí	hlavním	myšlenkám	přímočarých	pokynů	nebo	veřejných	oznámení,	
• rozumí	pokynům	zadávaným	ke	školní	výuce	nebo	domácí	přípravě	učitelem	nebo	lektorem,	
• je	schopen	klást	jednoduché	otázky	a	účastnit	se	věcných	konverzací	ve	škole	a	ve	studijním	prostředí,	
• je	schopen	písemně	popsat	určitou	událost,	například	školní	výlet.	

Příprava	na	zkoušku	PET	for	Schools	vybaví	žáky	základních	škol	těmito	praktickými	jazykovými	dovednostmi.	
	
	

Známkování	a	výsledky	

Zkoušky	 Cambridge	 English	 hodnotí	 osobní	 schopnosti	 všech	 žáků.	 Úspěšní	 uchazeči	 získají	 certifikát	 s	 uvedením	
jednoho	 ze	 dvou	 hodnocení	 absolvování	 –	 Pass	 with	 Merit	 (prospěl	 s	 vyznamenáním)	 a	 Pass	 (prospěl).	 Kdo	
nedosáhne	hodnocení,	 že	 prospěl	 u	 zkoušky	PET	 (úroveň	B1	dle	 stupnice	Rady	 Evropy),	 avšak	prokáže	 schopnosti	
odpovídající	nižší	než	této	úrovni	dle	stupnice	jazykových	znalostí	Rady	Evropy,	získá	certifikát	stupně	A2.	
	

Cena	zkoušky	KET	for	schools:	2.750,-	Kč	
	

	
	



	
Co	je	Cambidge	English:	First	(FCE)	for	Schools?	

Zkouška	 Cambridge	 English:	 First	 (FCE)	 ověřuje	 znalost	 angličtiny	 na	 úrovni	 B2	 podle	 Společného	 evropského	
referenčního	 rámce	 pro	 jazyky.	 Znalost	 angličtiny	 na	 úrovni	 FCE	 umožňuje	 její	 efektivní	 využití	 v	 mnoha	
každodenních	situacích,	mimo	jiné	v	práci	a	během	výuky.		
	

Proč	FCE	for	Schools?	

• Nejpopulárnější	jazyková	zkouška	v	České	republice	
• Testuje	 praktickou	 znalost	 angličtiny	 na	 vyšší	 středně	 pokročilé	 úrovni	 a	 ověřuje	 všechny	 čtyři	 jazykové	

dovednosti	–	čtení,	poslech,	psaný	a	mluvený	projev.		Hodnotí	se	také	znalost	gramatiky	a	slovní	zásoby.	Tyto	
znalosti	Jsou	ověřovány	na	materiálech,	vycházejících	z	každodenních	situací	

• Je	uznávána	velkým	počtem	středních	a	vysokých	škol	na	celém	světě	
• Pomůže	 Vám	 ohodnotit	 Vaše	 pokroky	 ve	 výuce	 angličtiny	 –	 získání	 certifikátu	 FCE	 Vám	 v	 budoucnosti	

usnadní	skládání	zkoušek	na	vyšších	úrovních	pokročilosti	(např.	CAE	nebo	CPE)	
• Každý	 kandidát	 dostává	 písemnou	 zprávu,	 která	 ukazuje	 výsledky	 získané	 v	 jednotlivých	 částech	 zkoušky.	

Pokud	složíte	zkoušku,	dostanete	certifikát	Cambridge	English	Language	Assessment,	který	platí	celý	život.	
	

FCE	nebo	FCE	for	Schools?	

K	dispozici	jsou	dvě	verze	zkoušky	FCE:	FCE	a	FCE	for	Schools.	Obě	mají	naprosto	shodnou	podobu	a	shodná	je	také	
úroveň	obtížnosti	částí	zkoušky.	 Jediný	rozdíl	 spočívá	v	obsahu	a	 formulaci	 témat,	 jež	se	v	případě	FCE	for	Schools	
orientují	specificky	na	okruh	zájmů	a	zkušeností	školního	žactva.	
	

Jaký	stupeň	znalostí	znamená	FCE	for	Schools?	

FCE	for	Schools	je	zkouška	splňující	stupeň	B2	mezinárodně	uznávaného	Společného	evropského	referenčního	rámce	
pro	jazyky	Rady	Evropy	(Common	European	Framework	of	Reference	for	Languages,	CEFR)	

Držitel	stupně	B2:	
• Umí	efektivně	komunikovat,	argumentovat	a	vyjadřovat	svůj	názor		
• Psát	jasně	s	použitím	bohaté	angličtiny,	vysvětlit	výhody	a	nevýhody	různých	tvrzení	
• Sledovat	zprávy	
• Psát	dopisy,	zprávy,	příběhy	a	další	typy	textů	

Příprava	na	zkoušku	FCE	for	Schools	vybaví	žáky	základních	škol	těmito	praktickými	jazykovými	dovednostmi.	
	

Známkování	a	výsledky	

Zkoušky	 Cambridge	 English	 hodnotí	 osobní	 schopnosti	 všech	 žáků.	 Úspěšní	 uchazeči	 získají	 certifikát	 s	 uvedením	
stupně	 A,	 B	 nebo	 C	 (Grade	 A/B/C)	 a	 celkového	 skóre	 podle	 stupnice	 Cambridge	 English	 Scale.	 Kdo	 nedosáhne	
hodnocení,	 že	prospěl	u	zkoušky	FCE	 (úroveň	B2	dle	stupnice	Rady	Evropy),	avšak	prokáže	schopnosti	odpovídající	
nižší	než	této	úrovni	dle	stupnice	jazykových	znalostí	Rady	Evropy,	získá	certifikát	stupně	B1.	

Cambridge	English	Scale	Score		 Grade/CEFR		 CEFR	level	
180–190	 Grade	A		 C1	
173–179	 Grade	B	 B2	
160–172	 Grade	C	 B2	
140–159	 Level	B1		 B1	
	
Cena	zkoušky	FCE	for	schools:	4.250,-	Kč	
	
	



Více	informací	
Pro	další	informace	můžete	kontaktovat	autorizované	centrum	Cambridgeských	zkoušek	Cloverleaf,	Dolní	31,	
Ostrava-Zábřeh,	email:	info@cloverleaf.cz,	tel.:	+420	604	511	232,	www.cloverleaf.cz.	
Další	informace	týkající	se:	

• zkoušek	YLE	naleznete	na	http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/		
• zkoušek	KET	for	schools	na	http://www.cambridgeenglish.org/exams/key-for-schools/	
• zkoušek	PET	for	schools	na	http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary-for-schools/		
• zkoušek	FCE	for	schools	na	http://www.cambridgeenglish.org/exams/first-for-schools/		


