
Informace k mezinárodním 
jazykovým zkouškám KET a 
PET v naší škole 

1) Proč mezinárodní jazykové zkoušky? 

Základní škola Josefa Hlávky zahájila na jaře roku 2016 spolupráci s akreditovaným centrem 

jazykových zkoušek Cambridge English – EUFRAT Group v Plzni, která zařadila naši školu do 

sítě svých partnerských škol.  

V rámci této spolupráce tak můžeme našim žákům nabídnout jedinečnou možnost 

absolvovat jazykovou přípravu zakončenou prestižními mezinárodně uznávanými zkouškami 

Cambridge English a to přímo na půdě naší školy.  

Tyto jazykové zkoušky představují špičku v uznávání jazykové kvalifikace ve světě i v České 

republice. Všechny zkoušky jsou na seznamu státem uznávaných zkoušek Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy, akceptují je tisíce škol, univerzit i zaměstnavatelů. 

Držitelům certifikátů přináší zkoušky mnoho výhod, například: 

 výhodu v procesu přijímacího řízení, případně odvolání k přijetí na SŠ 

 možnost odpuštění přijímacích zkoušek na SŠ nebo VŠ nebo zkoušky v průběhu studia 

z daného jazyka 

 možnost studia v zahraničí na SŠ nebo VŠ 

 jednoznačnou a průkaznou jazykovou kompetenci 

 snazší uplatnění na trhu práce jak v ČR, tak v zahraničí, lepší pracovní ohodnocení 

 motivaci, prestiž 

2) Přípravný kroužek (aktuální informace) 

Od začátku letošního školního roku probíhá v naší škole ve spolupráci s centrem jazykových 

zkoušek EUFRAT kroužek anglického jazyka, v rámci kterého se vybraná skupina žáků 

sedmého ročníků připravuje na složení mezinárodního jazykové zkoušky Cambridge English 

úrovně KET.  

Členové přípravného kroužku na mezinárodní jazykovou zkoušku KET absolvovali začátkem 

druhého pololetí zkoušky nanečisto. Tyto zkoušky proběhly zdarma ve spolupráci s centrem 

jazykových zkoušek EUFRAT a daly všem účastníkům cennou zkušenost a hlavně zpětnou 

vazbu ohledně jejich aktuálních šancí složit tuto zkoušku „naostro“. Své aktuální výsledky a 

zpětnou vazbu mají všichni členové kroužku k dispozici a mohli se ve zbývajícím času do 

„ostré zkoušky“ zaměřit na přípravu v oblastech, ve kterých mají dosud rezervy. 

Vzhledem k tomu, že většina členů kroužku má reálnou šanci tuto mezinárodně uznávanou 

zkoušku složit, rozhodli jsme se umožnit jim složení jazykové zkoušky KET přímo u nás v 
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budově školy Na Jordáně, a to dne 22.6.2017. Jedná se o řádnou zkoušku KET, kterou přijedou 

vykonat členové University of Cambridge, a která je dle aktuálního ceníku EUFRAT 

zpoplatněna částkou 2.600 Kč. Všichni členové kroužku obdrželi formulář závazné přihlášky, 

které do 28.4.2017 shromáždíme a zajistíme dále vše potřebné.  

3) Možnost skládat KET a PET v naší škole i pro nečleny kroužku 

Mezinárodních jazykových zkoušek, které připravujeme pro členy školního přípravného 

kroužku na 22.6.2017  v budově naší školy, se mohou zúčastnit také další žáci naší školy, 

kteří si přípravu na zkoušku zajišťují individuálně. 

Přijímáme závazné přihlášky pro zkoušky úrovně KET a PET, a to do 28.4.2017. Poplatek za 

složení zkoušky hradí uchazeč v souladu s platným ceníkem EUFRAT (ceny platné k 12.4.2017: 

KET 2.600 Kč, PET 2.800 Kč).  

4) Přihlášky do přípravného kroužku KET pro příští školní rok (týká se letošních 

šestých ročníků) 

Pro vybrané žáky letošních 6. tříd s výbornými výsledky v předmětu Anglický jazyk 

otevíráme ve školním roce 2017/18 přípravný kurz na zkoušky KET (Key English Test for 

schools). Tento přípravný kurz bude mít formu kroužku a bude probíhat v rozsahu 60 minut 

týdně.  

Nezbytnou podmínkou přijetí do přípravného kurzu je úspěšné složení rozřazovacích testů, 

které proběhnou zdarma v září 2017. Kurz přípravy na zkoušky KET by neměl být chápán jako 

doučování. Jde o doplnění a nadstavbu standardního učiva. 

Mezinárodní zkoušky KET prověřují všechny 4 jazykové dovednosti, tj. čtení, psaní, poslech 

a mluvený projev. Cílem zkoušky je povzbudit děti k dalšímu učení,  probudit v nich radost ze 

studia cizího jazyka, dosažených výsledků a motivovat je k další práci.  

Žáci, kteří v příštím školním roce 2017/2018 projdou kurzem přípravy na jazykové zkoušky, 

absolvují v průběhu školního roku „zkoušky nanečisto“, které přímo zde u nás na škole 

zdarma provede centrum jazykových zkoušek EUFRAT Group, které také testy opraví a 

každému účastníkovi poskytne zpětnou vazbu. 

V závěru školního roku 2017/2018 pak uvažujeme o „ostrém“ složení KET zkoušek přímo u 

nás na škole opět ve spolupráci s centrem jazykových zkoušek EUFRAT Group. Cena zkoušky 

KET je podle aktuálního ceníku EUFRATU 2.600 Kč. 

5) Kontakt 

Mgr. Ing. Olga Volfová Naxerová      email volfova@zsprestice.cz, telefon 379 304 722 

Mgr. et Bc. Ivana Vacíková, DiS.     email vacikova@zsprestice.cz, telefon 379 304 722 

Mgr. Jana Mračková                       email mrackova@zsprestice.cz, telefon 379 304 726 
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