
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
při Střední škole cestovního ruchu, s.r.o.B 

 
Informace o státních a mezinárodních jazykových zkouškách pro školní rok 

2013 / 2014 
Angličtina 
Druh zkoušky Výstupní 

úroveň 
Nejbližší 
místo konání 

Datum konání Cena 

Státní JZ 
základní 

B 2 JŠ při SŠCR 
 Rožnov p.R. 

15.11.2013 
16.5.2014 

3.500,-+ 500,- 
(písemná + 
ústní část) 

CPE C2 Ostrava/nad 
20 kandidátů 
JŠ při SŠCR 
Rožnov p.R. 

15.12.-8.12. 
2013 

4.500 

CAE C1 Ostrava/nad 
20 kandidátů 
JŠ při SŠCR 
Rožnov p.R. 

4.12.-8.12. 
2013 

4.500 

FCE B 2 Ostrava/nad 
20 kandidátů 
JŠ při SŠCR 
Rožnov p.R. 

3.12.-8.12. 
2013 

4.300,- 

PET B 1 Ostrava/nad 
20 kandidátů 
JŠ při SŠCR 
Rožnov p.R. 

6.12.-9.12. 
2013 

2.800,- 

KET A 2 Ostrava/nad 
20 kandidátů 
JŠ při SŠCR 
Rožnov p.R. 

6.12.-9.12. 
2013 

2.600,- 

TOEFL B 2 Ostrava/nad 
20 kandidátů 
JŠ při SŠCR 
Rožnov p.R. 

13.9. 2013 
 

240,- USD 

Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty 
angličtiny. Zkoušky zahrnují všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a 
psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různých gramatických vazeb a funkcí v 
autentických životních situacích. Certifikáty od Cambridge ESOL jsou dokladem konkrétní 
úrovně znalosti angličtiny, uznávaným více než 11 000 zaměstnavateli, univerzitami a 
institucemi po celém světě. 

 



Test of English as a Foreign Language (TOEFL) je mezinárodně uznávaná americká 
standardizovaná jazyková zkouška, kterou vytvořila a nabízí americká testovací organizace 
Educational Testing Service (ETS) primárně za účelem ohodnotit úroveň znalostí anglického 
jazyka u uchazečů o studium v angličtině, u nichž není angličtina rodným jazykem. 

Forma zkoušky 

TOEFL iBT se testuje na počítači vybaveném sluchátky a mikrofonem a připojeném k 
Internetu v certifikovaných testovacích centrech, obvykle počítačových učebnách vysokých a 
jazykových škol. Testovaný buď vybírá z několika (zpravidla čtyř) možností odpovědí, z 
nichž jen jedna je správná, nebo informace třídí, případně odpovídá ústně do mikrofonu resp. 
písemně prostřednictvím klávesnice. 

 

Naše jazyková škola pořádá přípravné kurzy 

FCE (First Certificate in English) je zkouška na vyšší střední úrovni (upper-intermediate), 
která se v celém světě uznává jako doklad o tom, že její absolvent je schopen vykonávat různá 
zaměstnání vyžadující znalost angličtiny jako např. asistent(ka) ředitele, bankovní úředník, 
manažer apod. Zkouška se skládá z 5 testů:  

• Reading 
• Writing 
• Use of English 
• Listening 
• Speaking 

 V přípravných kurzech na tuto zkoušku, které vede vyučující se zkušenostmi s organizací 
zkoušek FCE, se procvičují a zdokonalují písemné i ústní dovednosti, požadované u těchto 
zkoušek.  
 
 

 
Zkouška CAE odpovídá náročností úrovni C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky Rady 

Evropy, tj. úrovni " Advanced " a patří mezi nejrozšířenější jazykové zkoušky u nás. 

Ke složení zkoušky CAE je zapotřebí schopnost ovládat širokou slovní zásobu a umět ji správně 

použít v nejrůznějších situacích.  Posuzuje se také schopnost adekvátně vnímat kontext a vyjadřovat se 

způsobem odpovídajícím běžným zvyklostem a konvencím. 

Úspěšné složení zkoušky CAE tedy vyžaduje ovládání angličtiny na vysoké úrovni v širokém  spektru 

praktických situací zahrnujících např. obchod, cestování a volný čas. Úspěšný kandidát je schopen 

používat angličtinu v jakýchkoli pracovních situacích. Zkoušku uznává většina britských univerzit 

jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. 

Předpokladem pro dosažení této úrovně jsou znalosti získané po 700 - 800 hodinách výuky. 

 TOEFL -  mezinárodně uznávaná zkouška z anglického jazyka 

 FCE - mezinárodně uznávaná zkouška z anglického jazyka 

 CAE - mezinárodně uznávaná zkouška z anglického jazyka (Certificate in Advanced 
English) 



Od prosince 2008 se struktura zkoušky CAE mění.Celková doba zkoušky se zkrátila o 65 minut 

(původně 5 hod. 45 min.), náročnost zkoušky se však i díky kratší době pro vypracování úkolů mírně 

zvýšila. 

Nová struktura zkoušek zajišťuje lepší návaznost certifikátů FCE, CAE a CPE. 

Změny se projevují také v závěrečném hodnocení, kdy je kandidát kromě klasického hodnocení A-E 

oznámkován také pomocí skóre na 100 bodové stupnici. 

K přípravě na zkoušku CAE nabízíme přípravné kurzy, jejichž součástí jsou i konzultace  

ke zkoušce, které kandidátovi objasní, jak zkouška probíhá a jaké typy testových otázek  

a úkolů může očekávat, doporučení a nácvik vhodné strategie k jejich úspěšnému zvládnutí. 

Popis jednotlivých částí zkoušky (platný od prosince 2008): 

Reading - čtení (75 min.) 
4 části, 4 typy úkolů, 34 otázek                                                                         

Kandidáti musí být schopni přečíst různé druhy textů, porozumět jim, odhadnout význam textu a 

odpovědět na kontrolní otázky. Reading obsahuje cca 3000 slov. Jedná se o různé typy textů: reklamu, 

různé neformální materiály, výňatky z průvodců, manuály, ukázky literárních děl (beletrie i literatury 

faktu), zařazeny jsou také zprávy ve formě odstavců z novin a časopisů. 

Jednotlivé úkoly mají formu přiřazování odpovědí k otázkám, vícenásobné volby z odpovědí nebo 

doplnění chybějícího textu. 

Writing - vyjad řování písmem (90 min.) 
2 části, 2 úkoly 

Druhý oddíl CAE se věnuje schopnosti vyjadřovat se písmem. Writing se dělí na dvě části. 

V první mají kandidáti napsat text na dané zadání (rozsah 180 - 220 slov), typ textu je článek, zpráva, 

návrh nebo dopis. Ve druhé si kandidáti mohou vybrat téma z pěti různých zadání (rozsah 220 - 260 

slov), typy textu jsou esej, dopis, informační dopis, návrh, zpráva nebo recenze. 

Zkouška tímto způsobem ověřuje, zda je kandidát schopen napsat text ve vymezené formě, podle 

zadaného tématu a v daném rozsahu. 

Při hodnocení je každé části psaného textu udělena samostatná známka. Klade se důraz  

na gramatickou správnost, použití výrazů a jevů určité úrovně a pravopis. 

Use of English - použití angličtiny (60 min.) 
5 částí, 50 otázek 

Kandidáti mají v této části testu za úkol předvést svoji jazykovou vyspělost a správné použití jazyka v 

různých situacích. Jednotlivé úkoly jsou zaměřeny na slovní transformace a správný výběr 

doplňovaných slov. Zkouška je v této části zaměřena na gramatiku a slovní zásobu. 

Listening - poslech (cca 40 min.) 
4 části, 30 otázek 

Kandidát vždy dvakrát vyslechne nahrávky monologů (oznámení, rozhlasové vysílání, projevy, 

přednášky, anekdoty atd.) a dialogů (rozhovory a diskuse dvou až tří osob, rozhlasové vysílání). Tato 

část zkoušky se zaměřuje na porozumění a pochopení specifické informace, názoru a  postoje. Typy 

úkolů - dokončování vět,  přiřazování odpovědí k otázkám a tvrzením. Otázky, které kandidát 

vypracovává, nejen slyší z nahrávky, má je také k dispozici v zadání.    

Speaking - zvládnutí rozhovoru (15 minut) 
4 části 



Závěrečná etapa zkoušky má čtyři části zahrnující krátké konverzace se zkoušejícím a také  

s dalším kandidátem - na ústní část chodí dva kandidáti zároveň. Zkoušející při této části testu 

prověřují pohotovost jejich reakcí kandidátů, výslovnost, gramatickou správnost, plynulost atd. Jedná 

se o krátké rozhovory (výměny) mezi zkoušejícím a kandidáty. Zkouška je zaměřena na osobní a 

faktické informace, osobní postoj a vyjádření názorů. Tato část zkoušky trvá přibližně 14 minut. 

V první části jde o interview mezi zkoušejícím a každým z kandidátů zaměřené na zodpovězení 

základních osobních informací. Následuje individuální minutový monolog, kandidáti obdrží tři 

obrázky a mají je popsat. Ve třetí části kandidáti obdrží opět obrázky  

a mají se na jejich téma společně bavit. V závěrečné části zkoušející vede konverzaci tak,  

aby kandidáti rozšířili diskuzi na základě předcházejícího rozhovoru. 
 
 
 
 

 
Zkouška PET ověřuje znalost angličtiny na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky. Pokud dokážete požívat angličtinu v každodenních situacích (jako použití 
jednoduchých učebnic, četba jednoduchých článků, psaní jednoduchých dopisů, zhotovení poznámek 
během setkání.  

  PET patří mezi nejoblíbenější zkoušky Cambridge ESOL, je uznávána velkým počtem zaměstnavatelů   
a různými vzdělávacímí institucemi na celém světě. 

 Zkouška PET ověřuje praktickou znalost angličtiny na 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.  PET Vám pomůže ohodnotit Vaše pokroky ve výuce angličtiny. Když složíte zkoušku PET, 
poznáte formát zkoušek Cambridge, což Vám v budoucnu pomůže při skládání zkoušek i na vyšších 
úrovních pokročilosti (např. FCE nebo CAE). 

Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky získané v jednotlivých částech 
zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát University of Cambridge ESOL Examinations, 
který platí celý život. 

Pro koho je PET? 

PET je určen těm, kdo používají angličtinu na středně pokročilé úrovni 

PET je určen pro mládež i pro dospělé 

Z jakých částí se skládá zkouška PET? 

Zkouška PET se skládá ze tří částí (tzv. Papers): 

Čtení a psaní (Reading and Writing) 

Poslech (Listening) 

Mluvený projev (Speaking) 

 PET - mezinárodně uznávaná zkouška z anglického jazyka 



Paper 1 
Reading 
and Writing  

V této části zkoušky se hodnotí schopnost číst a rozumět textům ze zdrojů 
jako jsou informační cedule, brožury, noviny nebo časopisy. Kandidát měl 
by být schopný porozumět hlavnímu smyslu textu, způsobu, jakým text 
působí na čtenáře, a také si poradit s neznámou slovní zásobou a 
gramatickými strukturami. 
 
Cvičení, která se vyskytují v této částo zkoušky, jsou přetvoření vět, 
reagování na krátké zprávy zahrnující 3 body, psaní neformálního dopisu 
nebo vyprávění, složeného z cca 100 slov. 

1 hodina 
30 minut 

Paper 2 
Listening 

V této části zkoušky se hodnotí porozumění hlavní myšlence nahraných 
materiálů, jako jsou např. inzeráty nebo dialogy. Kandidát by měl nejen 
porozumět obsahu nahrávky, ale také být schopen poznat postoje a záměry 
mluvících osob. 

35 minut 

Paper 3 
Speaking 

V této části zkoušky se hodnotí schopnost používání angličtiny 
v interakci se zkoušejícím a druhým kandidátem (ústní část kandidáti 
většinou skládají ve dvojicích). Každý z kandidátů by měl  být 
schopen  klást plynule otázky, týkající se jeho  života a odpovědět na 
ně, vyjádřit, co má a nemá rád atd. 

10-12 
minut 

 
 

 

Key English Test (KET) 

Zkouška KET ověřuje znalost angličtiny na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky. Jestliže jste se začali učit anglicky teprve nedávno a dokážete ji používat 
v každodenních situacích v omezeném rozsahu, je zkouška KET právě pro Vás. 

Zkouška KET testuje praktickou znalost angličtiny na základní úrovni a ověřuje všechny čtyři 
jazykové dovednosti - čtení, poslech, psaný a ústní projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní 
zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.   

KET Vám pomůže ohodnotit Vaše pokroky ve výuce angličtiny. Když složíte zkoušku KET, 
seznámíte se s formátem zkoušek Cambridge, což Vám v budoucnu pomůže při skládání zkoušek i na 
vyšších úrovních pokročilosti (např. PETnebo FCE). 

Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech 
zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát University of Cambridge ESOL Examinations, 
který platí celý život. 

Pro koho je KET? 

KET je určen těm, kdo používají angličtinu na základní úrovni 

KET je určen pro mládež i pro dospělé 

Z jakých částí se skládá zkouška KET? 

Zkouška KET se skládá ze tří částí (tzv. Papers): 

 KET - mezinárodně uznávaná zkouška z anglického jazyka 



Čtení a psaní (Reading and Writing) 

Poslech (Listening) 

Mluvený projev (Speaking) 

Paper 1 
Reading 
and 
Writing 

V této části zkoušky se hodnotí schopnost číst a rozumět textům ze zdrojů 
jako jsou informační cedule, brožury, noviny nebo časopisy. Kandidát měl by 
být schopný porozumět hlavnímu smyslu textu a poradit si s neznámými 
slovy a gramatickými strukturami. 
 
Kandidát má doplnit mezery v jednoduchých textech, vyplňuje formuláře a 
píše jednoduchý text o délce 20-25 slov. 

1 hodina 
10 minut 

Paper 2 
Listening 

V této části zkoušky je hodnoceno porozumění hlavní myšlence nahraných 
materiálů, jako jsou např. inzeráty, monology. Všechny výpovědi jsou 
nahrány v mírném tempu. 

30 minut 

Paper 2 
Speaking 

V této části zkoušky se hodnotí schopnost používání angličtiny v interakci se 
zkoušejícím a druhým kandidátem (ústní část kandidáti většinou skládají ve 
dvojicích). Každý z kandidátů by měl být schopen klást jednoduché otázky 
týkající se jeho života a odpovědět na ně, vyjádřit, co má a nemá rád atd. 

8-10 
minut 

 
 

 

Certificate Of Proficiency In English (CPE) 

Zkouška CPE ověřuje znalost angličtiny na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky. Pokud Vám Vaše znalost angličtiny umožňuje její výborné využití ve většině situací 
a zároveň je srovnatelná s úrovní znalosti angličtiny vzdělaného rodilého mluvčího, je zkouška CPE 
právě pro Vás. 

Složení zkoušky na tak vysoké úrovni je pro každého, kdo se učí anglicky, velký úspěch. 

Proč CPE? 

CPE je prestižní zkouška z angličtiny. 

Zkouška CPE testuje praktickou znalost angličtiny na nejvyšší úrovni pokročilosti a ověřuje všechny 
čtyři jazykové dovednosti - četbu, poslech, psaný a mluvený projev.  Hodnotí se také znalost 
gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních 
situací.   

Certifikát CPE svědčí o tom, že výborně ovládáte angličtinu a můžete studovat na vysoké škole 
s angličtinou jako vyučovacím jazykem nebo můžete výborně využívat angličtinu v práci, ve které je 
její znalost nezbytná, např. v oblastech jako jsou obchod, medicína a různé technické obory. 

Zkouška CPE je založena na reálných úkolech a testuje praktickou znalost angličtiny. Držitel 
certifikátu CPE dokáže výborně využít angličtinu prakticky v každé situaci. 

 CPE - mezinárodně uznávaná zkouška z anglického jazyka 



CPE je dobře hodnoceno mnohými zaměstnavateli a různými vzdělávacími institucemi na celém světě. 
Držitel certifikátu CPE může studovat na vysokých školách s angličtinou jako vyučovacím jazykem. 
Snadněji také najde vysněnou práci. 

Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky získané v jednotlivých částech 
zkoušky. Pokud složíte zkoušku, dostanete certifikát University of Cambridge ESOL Examinations, 
který platí celý život. 

 

Pro koho je CPE? 

CPE je určen těm, kdo používají angličtinu na velmi pokročilé úrovni, je určen pro mládež i pro 
dospělé. 

Z jakých částí se skládá zkouška CPE? 

Zkouška CPE se skládá z pěti částí (tzv. Papers): 

Čtení (Reading) 

Psaní (Writing) 

Use of English (Využití jazykových struktur) 

Poslech (Listening) 

Mluvený projev (Speaking) 

Paper 1 
Reading 

V této části zkoušky se ověřuje schopnost číst a porozumět textům 
pocházejícím z různého typu literárních děl, novin, časopisů a neliterárních 
projevů. Zkoušení by měli prokázat, že plně rozumí čteným textům na úrovni 
jednotlivých slov, vyjádření, vět a odstavců a také, že plně chápou text jako 
celek.    

1 hodina 
30 minut 

Paper 2 
Writing  

V této části zkoušky je nutné napsat dvě práce, každá o délce asi 300-350 
slov. Mohou to být texty jako dopisy, články, hlášení nebo recenze. 
Zkouškové pokyny upřesňují cíl a adresáta práce. 

2 hodiny 

Paper 3 
English in 
Use 

V této části zkoušky je nutné prokázat schopnost využití angličtiny při 
doplňování chybějících slov a slovních spojení do textu, přeformulování vět a 
vyjádření, při odpovídání na otázky a při psaní krátkého souhrnu. 

1 hodina 
30 minut 

Paper 4 
Listening 

V této části se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých 
každodenních situacích. Nahrávky jsou různého typu, např. interview, 
diskuse, přednášky a rozhovory.  
 
Tato část textu ověřuje schopnost vyhledávání nutných informací 
v mluvených projevech a porozumění postojům a názorům, které vyjadřují 
postavy v nahrávkách.   

40 minut 

Paper 5 
Speaking 

Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva zkoušení. Jeden zkoušející 
klade otázky zkoušeným, druhý poslouchá rozhovor. 
 

19 minut 



Ústní zkouška se skládá ze tří částí: rozhovoru se zkoušejícím; úlohy, ke které 
je nutná spolupráce dvou zkoušených a individuálních výpovědí - souhrnů; 
závěrečné diskuze. Zkoušející řeší úkoly na základě obdržených ilustrací a 
textů. 

  

 
Němčina 
Druh zkoušky Výstupní 

úroveň 
Nejbližší 
místo konání 

Datum konání Cena 

Státní JZ 
základní 

B 2 JŠ Rožnov 
pod Radh. 

15.11.2013 
17.5. 2014 

3.500,-+ 500,- 
(písemná + 
ústní část) 

Zertifikat 
Deutsch (ZD) 

B 1 JŠ Rožnov 
pod Radh. 

19.+ 20.9. 2013  
1. + 8. 11. 2013 
18.+20. 12.2013 

3000,- 

Pozn.: Podmínkou konání zkoušky ZD je dostatečný počet přihlášených 
kandidátů 

 

 

Naše jazyková škola pořádá přípravné kurzy 

Osvědčením o zkoušce Zertifikat Deutsch (Goethe-Zertifikat B1) prokazujete, že máte dobré 

znalosti německého hovorového jazyka. Tyto jazykové znalosti Vám umožňují se vyjádřit písemně i 

ústně k běžným situacím každodenního života, rozumíte textům s běžnými tématy.  

 

Písemná zkouška                                                celkem 150 min. 

1. Porozumění čtenému textu  

V této části je i test gramatických a lexikálních struktur 
90 min. 

2. Písemné vyjadřování  

Odpověď na dopis 
30 min. 

3. Porozumění vyslechnutému textu  
Úkoly k vyslechnutým textům 

30 min. 

    

Ústní zkouška  15 min. 

a) Monolog - představení se 

b) Dialog - seznámení druhého kandidáta s informacemi zadanými formou grafiky nebo obrázku 

c) Řešení úkolu v dialogu s druhým kandidátem 

 

 

 Zertifikat Deutsch (ZD) - německé jazykové zkoušky s mezinárodní platností 



Vysvědčení 
o složení této zkoušky je uznáváno jako doklad o základní znalosti německého jazyka, např. pro 

zaměstnavatele v zemích německé jazykové oblasti a v Německu jako doklad pro dosažení německé 

státní příslušnosti. 

Představu o obsahu a formě zkoušky si můžete udělat  pomocí modelové zkoušky, kterou si můžete 

stáhnout na adrese: ZD Uebungssatz.pdf a ZD Uebungssatz Loesung.pdf (řešení) 
 
 

 

 

 


