Základní škola T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice,
9. května 444, 411 08 Štětí, IČ 46 773 291

Vážení rodiče, milí žáci,
v novém školním roce 2022/2023 se stane naše škola, jako první v Ústeckém kraji, přípravným
centrem pro mezinárodně uznávané jazykové zkoušky pro děti a mládež Cambridge
English. Zkouškové centrum a partnerem pro nás bude Cambridge P. A. R. K., jazyková škola.

Budeme připravovat žáky a zájemce na tyto zkoušky zvlášť pro I. a II. stupeň ve dvou
kroužcích v budově naší školy. Tyto kroužky budeme nabízet v rámci školního klubu –
nabídku na kroužky dostanou žáci začátkem září.
Druhy zkoušek:
I.
II.

stupeň ZŠ: Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers
stupeň ZŠ: A2 Key for Schools-základní úroveň

B1 Preliminary For Schools-středně pokročilá úroveň - úspěšní kandidáti získávají
certifikát, který potvrzuje úroveň angličtiny na úrovni státní maturity.
Všechny zkoušky se skládají ze čtení, psaní, poslechu a mluvení. Délka a rozsah dle typu
zkoušky.
Proč zkoušku Cambridge?
➢ Jedná se o bezkonkurenčně nejrozšířenější a nejuznávanější kvalifikace pro studenty
angličtiny, které poskytují zcela objektivní zhodnocení úrovně angličtiny.
➢ S certifikátem Cambridge English získáte výhody na mnoha univerzitách v České
republice i v zahraničí, jako např. extra body v přijímacím řízení nebo Vám bude
odpuštěn kurz povinné angličtiny!
➢ Získáte světově nejuznávanější jazykový certifikát s celoživotní platností.
➢ Oficiálně a objektivně si potvrdíte úroveň své angličtiny.
➢ Zvýšíte svoji úspěšnost při hledání kvalitního zaměstnání.
➢ Snadněji vyjedete studovat do zahraničí.
➢ Získáte doklad o jazykové dovednosti vyžadovaný při žádostech o víza.
➢ Zvýšíte si sebedůvěru a motivujete se k dalšímu studiu angličtiny.
➢ Na řadě škol získáte výhody a bodovou bonifikaci u přijímacího řízení či v rámci studia
➢ Snížíte si základ daně (vynaložené prostředky si lze odečíst od základu daně z příjmu).
➢ Certifikátem si nahradíte profilovou část maturitní zkoušky z anglického jazyka.
Další informace naleznete na tomto odkazu Cambridge P.A.R.K. – Zkouškové centrum |
Cambridge P.A.R.K. (zkouskypark.cz)

