
Jazykové kurzy a zkoušky Cambridge English pro děti ZŠ 

v Klatovech  

Ve školním roce 2015/2016 se jazyková škola EasyTalk chystá jako autorizovaný 

partner Evropského centra jazykových zkoušek uspořádat v Klatovech mezinárodní 

zkoušky Cambridge English. Zároveň pořádáme kurzy jako přípravu na tyto 

zkoušky, kurzy upevňují a doplňují učivo ZŠ. Kurzu se mohou zúčastnit i žáci, kteří 

nechtějí skládat zkoušku a zkoušku mohou skládat i žáci, kteří se neúčastní kurzu. 

Jako přípravu na tyto zkoušky budeme pořádat kurzy přímo na ZŠ Masarykova. 

Součástí kurzu je předtestování žáků 8. a 9. třídy a zařazení do kurzu přesně podle 

jejich úrovně. Kurzy budou probíhat od prosince do května, v délce 45 minut pro 

mladší děti (do 6. třídy) a 60 minut pro starší děti.  Cena kurzu je 1200 Kč/školní 

rok pro mladší děti (45 min týdně) a 1500 Kč/školní rok pro starší děti (60 min 

týdně). Cena učebnice je 330 Kč. Ceny zkoušek v roce 2016: cca 1200-1400 (YLE), 

2500 (KET). Kurzy budou probíhat hned po vyučování, případně po obědě, aby 

navazovaly na školní rozvrh. Přesný čas určíme dohodou podle rozvrhu přihlášených 

žáků. 

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. Zkoušky KET pro žáky 8 až 9. tříd již mají formát zkoušky pro 

dospělé. 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. 

Pro žáky ZŠ jsou určeny tyto zkoušky: 

Zkoušky YLE (zkoušky pro děti) 

YLE Starters (pre A1): děti 3. - 5. ročníků ZŠ  

YLE Movers (A1): děti 5. - 7. ročníků ZŠ 

YLE Flyers (A2): děti 7. - 8 ročníků ZŠ 

Zkoušky KET (první zkoušky z řady zkoušek pro dospělé) 
KET (A2): děti 8. - 9. ročníků ZŠ  

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.  
Bližší informace o jazykových kurzech zkouškách a přihlášky na:  

klatovy@elec.cu,  

tel: 774 238955 - Iva Köhnleinová 
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