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Druhý ročník soutěže o nejlepší Přípravné centrum Cambridge English

A VÝHERCEM SE STÁVÁ....

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
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Základní  a  střední  školy  v  České  republice,  které  připravují  studenty  ke  zkouškám  Cambridge
English, se mohly letos přihlásit do druhého ročníku soutěže o nejlepší Přípravné centrum. Soutěžilo
se ve třech kategoriích a Základní škola Josefa Hlávky Přeštice zvítězila v kategorii « NEJ nováček
roku ». V této kategorii porota vybírala nejúspěšnější školu mezi nově zaregistrovanými přípravnými
centry ve školním roce 2017/2018.

Cambridge vyhlašuje  tuto  soutěž  od roku 2018 a  jejím cílem je  odměňovat  nejlepší  školy,  které
připravují studenty ke zkouškám Cambridge English. Z každé země byly vybráni 3 výherci ve třech
kategoriích : NEJ nováček roku, NEJ uživatel knih publikovaných Cambridge University Press a NEJ
přípravné centrum roku.

Jazykové zkoušky Cambridge English: prioritní nadstavba jazykového vzdělávání žáků
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice připravuje žáky ke zkouškám Cambridge English celkem tři roky a
oficiálním registrovaným Přípravným centrem se stala ve školním roce 2017/2018. V tomto roce zkoušky
úspěšně složilo celkem 39 žáků.



« Vzhledem k tomu, že naše přípravné kurzy realizujeme teprve velice krátkou dobu, považujeme počty
úspěšných uchazečů za skutečně výjimečné. Dosud se naši žáci účastnili pouze celostátních jazykových
soutěží,  které však svojí  strukturou a pojetím zdaleka neodpovídají  požadavkům moderního jazykového
vzdělávání  a  máme za  to,  že  také  velmi  málo  motivují  naše  nadanější  žáky  k  dalšímu rozvíjení  jejich
jazykových kompetencí.» říká Olga Volfová Naxerová, učitelka angličtiny na Základní škole v Přešticích.

Žáci se na škole připravují na zkoušky Young Learners Exams (YLE), které zábavnou a motivující formou
testují úroveň angličtiny. Starší žáci se připravují ke zkouškám A2 Key a B1 Preliminary. Přípravné kurzy jsou
realizovány přímo v prostorách školy místními učiteli  formou jazykových kroužků. Žáci prvního i druhého
stupně, kteří se chtějí ke zkouškám připravit, mají tedy jedinečnou možnost navštěvovat kroužky v přímo jim
známých prostorách školy. Navíc se dá jejich rozvrh optimálně přizpůsobit vyučování.

Škola nejprve nabízela jazykové kroužky zdarma stejně jako všechny běžné ostatní vzdělávací a sportovní
kroužky školy. Nyní jsou jazykové kroužky zpoplatněny a rodiče platí symbolické pololetní kurzovné 240 Kč.  

« Ze strany rodičů našich žáků cítíme velkou podporu. Rodiče jsou o významu mezinárodního jazykového
certifikátu čím dál ve větší míře informováni a chápou jeho význam také v dlouhodobějším horizontu studia
svých  dětí. Vzhledem k  počtu  žáků  v  aktuálně  probíhajících  přípravných  kurzech  na  naší  škole  se  dá
předpokládat stále velký zájem o tento druh jazykového vzdělávání a certifikování. »  dodává Olga Volfová
Naxerová.

Jazyková  výuka  není  hlavním  předmětem  činnosti  Základní  školy  v  Přešticích,  ale  jazykové  zkoušky
Cambridge English se staly prioritou v nástavbě jazykového vzdělávání místních žáků.  Sedm učitelek a
jeden učitel angličtiny, kteří vedou jazykové kroužky, se v této oblasti sami vzdělávají a to nad rámec svých
pracovních povinností. Organizace přípravných kurzů a možnost skládat cambridgeské zkoušky přímo na
škole ve spolupráci s autorizovaným centrem Eufrat v Plzni, je nadstandardem, který škola nabízí v oblasti
jazykového vzdělávání oproti běžným základním školám v České republice.      

Soutěž o nejlepší Přípravné centrum od A do Z…

► 6 zúčastněných zemí : Kypr / Francie / Nizozemí / Polsko / Česká republika / Rumunsko

► 3 soutěžní kategorie / 3 výherci z každé země:
* NEJ uživatel knih CUP: Škola,  která  nejvíce  využívá  oficiální  přípravné  materiály

publikované
Cambridge University Press.

* NEJ nováček roku : Nově zaregistrované přípravné centrum Cambridge English
           * NEJ krok za krokem příprava:      Škola, která systematicky připravuje ke zkouškám Cambridge
English          « krok za krokem » a registruje velký počet kandidátů.

Školy mohly soutěžit ve více kategoriích, ale zvítězit pouze v jedné.

► Odborná porota soutěže Cambridge English
Výherci byli vybráni odbornou porotou, kterou tvořili 4 zástupci Cambridge English: Guy Chapman, ředitel
programu pro mezinárodní školy, Nick Beer, regionální obchodní ředitel pro Evropu, Cécile Loyer, vedoucí
marketingu  pro  Evropu,  Duncan Christelow,  obchodní  ředitel  Cambridge  University  Press  pro  střední  a
východní Evropu.

► O co se soutěžilo? Zájezd pro 1 osobu do Cambridge ve Velké Británii v termínu  29. – 30. 3.
2019. Program pro účastníky :

 Přednáška o tom, jak se připravují zkoušky «Pohled do zákulisí zkoušek Cambridge English»

 Slavnostní  večeře a  předávání  cen za účasti  zástupců Cambridge Assessment  English a  Cambridge

University Press

 Návštěva kolejí na Univerzitě v Cambridge



Zkoušky Cambridge English si pochvalují učitelé ve 109 zemích světa!
Cambridge English Qualifications jsou mezinárodní jazykové certifikáty z angličtiny, které zaručují objektivní
a odborné vyhodnocení úrovně angličtiny. Zkoušky jsou připraveny pro 6 jazykových úrovní A1, A2, B1, B2,
C1, C2 v souladu s mezinárodní klasifikací jazykových úrovní (CEFR). Pro nejmenší děti, které s angličtinou
teprve začínají, existuje i speciální úroveň zkoušek Pre-A1. Každá zkouška testuje danou úroveň jazyka a
úspěšní kandidáti získávají certifikát s celožitovní platností.

V nedávném průzkumu, kterého se zúčastnilo 5 789 učitelů angličtiny ve 109 zemích, se 95 % respondentů
shodlo na tom, že zkoušky Cambridge English mají pozitivní dopad na výuku a studium angličtiny. Celkem
86 % respondentů potvrdilo, že příprava na zkoušky Cambridge English zvyšuje sebevědomí studentů a 90
% se domnívá, že zvyšuje motivaci. Motivace je jedním z klíčových předpokladů učení se cizímu jazyku.

O Cambridge Assessment English -  www.cambridgeenglish.org/cz
Cambridge  Assessment  English  je  součástí  Univerzity  v  Cambridge  a  tvoří  ji  skupina  mezinárodních
odborníků, která připravuje nejznámější jazykové zkoušky z angličtiny na světě. Kromě zkoušek se věnují i
vzdělávání učitelů a nabízí kvalifikace pro učitele angličtiny. Centrální kancelář se nachází v Cambridge ve
Velké Británii a pobočky existují v dalších 24 zemích světa. Zkoušky Cambridge English absolvuje více než
5,5  miliónů  kandidátů  ročně  a  jazykové  certifikáty  uznává  více  než  20  000  vzdělávacích  institucí,
zaměstnavatelů a vlád na světě.

Cambridge Assessment English Česká republika, U Krčské vodárny 10, 140 00, Praha – Krč.
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