INFORMACE PRO KADIDÁTY
NA ZKOUŠKU CAMBRIDGE ESOL
PŘED ZKOUŠKOU
Přihláška na zkoušku je závazná. Po skončení registrací se poplatek za zkoušku nevrací. V případě, že se rozhodnete zrušit
vaši registraci ještě před skončením řádného registračního období, máte nárok na vrácení 100% poplatku za zkoušku.
Termín ani úroveň zkoušky nelze měnit ani přesouvat na další zkouškové období.
SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA PRŮBĚH ZKOUŠKY
ROZPIS ZKOUŠKY
Všichni kandidáti obdrží pozvánku s informacemi o datech, časech a místě konání zkoušky na emailovou adresu uvedenou při
registraci.
!V případě, že pozvánku ve stanoveném termínu neobdržíte, neprodleně kontaktujte příslušné centrum!
TERMÍNY ZKOUŠEK
Většina zkoušek se koná ve dvou dnech (písemná část, ústní část).
Termín písemné části je pevně stanoven Cambridge English Language Assessment a nelze jej měnit.
Termín ústní části zkoušky (speaking) je stanoven příslušným zkouškovým centrem v rámci rozmezí určeného Cambridge
English Language Assessment. Většina ústních částí se koná v sobotu. Pokud vám z jakéhokoliv důvodu některý z předem
stanovených termínů ústní části nevyhovuje, informujte nás o této skutečnosti v průběhu řádného registračního
období – Jazyková škola ATHENA se bude snažit vašemu požadavku vyjít vstříc. Na pozdější žádosti bude brán zřetel pouze
ze závažných důvodů.

V DEN ZKOUŠKY
PŘÍCHOD NA ZKOUŠKU
K jednotlivým částem zkoušky se dostavte vždy včas, nejméně 15 minut (u ústní části) a 30 minut (u písemné části) před
stanoveným začátkem zkoušky. Při pozdním příchodu se bohužel může stát, že vám nebude složení zkoušky umožněno.
CO S SEBOU
S sebou si přineste pozvánku na zkoušku, platný průkaz totožnosti (viz níže) a propisovací tužku, tužku a gumu. Písemná
část zkoušky trvá několik hodin, doporučujeme vám proto, abyste si s sebou vzali vodu na pití.
Vzhledem k tomu, že po dobu konání zkoušky jsou všechny osobní věci umístěny ve vymezeném prostoru, doporučujeme
vám, abyste s sebou nenosili drahé osobní věci.
PRŮKAZ TOTOŽNOSTI
(slouží k prokázání totožnosti v den zkoušky a při vyzvednutí certifikátu)
Každý kandidát se musí prokázat jedním z průkazů totožnosti uvedeným níže.
Kandidáti nad 15 let
občané České republiky občanský průkaz/pas/řidičský průkaz
ostatní občané EU - pas/občanský průkaz
jiní státní příslušníci – pas
Kandidáti pod 15 let
občané České republiky – pas/ průkaz na MHD s fotografií/ doklad o ověření totožnosti (Candidate Identification Form – viz
web)
jiní státní příslušníci – pas
POVINNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ ZKOUŠEK CAMBRIDGE ENGLISH
V den zkoušky (písemné či ústní) budou všichni kandidáti skládající cambridgeskou zkoušku fotografováni. Toto nařízení bylo
zavedeno z důvodu stále rostoucího počtu kandidátů používající cambridgeský certifikát pro imigrační či studijní účely.
Registrací na zkoušku kandidát souhlasí s tímto procesem. Pokud kandidát nedosáhl věku 15 let, souhlas udělí rodič (viz
přihláška na zkoušku).
Fotografie budou umístěny na zabezpečené webové stránce „Result Verification Service“ společně s výsledkem zkoušky.
Univerzity, zaměstnavatelé a další organizace budou mít k těmto informacím přístup pouze po předchozím souhlasu kandidáta,
který jim předá svá přístupová hesla.
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Toto pravidlo je jedním z nových opatření, které zavádí Cambridge English Language Assessment za účelem zvýšení
bezpečnosti a důvěryhodnosti cambridgeských zkoušek. Pokud je kandidát mladší 15 let, musí před samotným konáním
zkoušky poskytnout souhlas rodiče či zákonného zástupce se svým fotografováním. Formulář souhlasu je ke stažení
na našich webových stránkách. Podepsaný formulář zasílejte emailem na: english.exams@britishcouncil.cz, poštou na:
British Council, Bredovský dvůr, Politických vězňů 13, 110 00 Praha 1 nebo přineste osobně v den zkoušky.
PŘIPOMÍNKY K PRŮBĚHU ZKOUŠKY
Budete-li mít jakékoliv připomínky k průběhu zkoušky, okamžitě po ní se obraťte na zodpovědnou osobu v sále. Při konání
poslechového testu máte možnost připomínek po poslechu úvodního testovacího záznamu.
MATERIÁLY ZE ZKOUŠKY
Chtěli bychom vás upozornit, že veškeré kandidátské práce se po zkoušce stávají majetkem Cambridge English Language
Assessment, a tak bohužel není možné poskytnout vám je k nahlédnutí.

PO ZKOUŠCE
VRÁCENÍ POPLATKU ZA ZKOUŠKU
Pokud se nebudete moci zúčastnit písemné části zkoušky z důvodu nemoci, bude vám na základě žádosti (ke stažení na
www.britishcouncil.cz) a předložení lékařského potvrzení vráceno 50% registračního poplatku (tzn. vrácení 50% ze základní
ceny zkoušky, která nezahrnuje poplatek za pozdní registraci). Toto potvrzení je třeba doručit do příslušného centra nejpozději
do 7 dnů po termínu písemné části zkoušky.
Pokud se nebudete moci zúčastnit ústní části zkoušky z důvodu nemoci nebo jiného vážného důvodu, ihned, prosím,
kontaktujte Jazykovou školu ATHENA. S největší pravděpodobností vám budeme schopni nabídnout alternativní
termín.
Kandidáti, kteří se nezúčastní zkoušky z jiného než zdravotního důvodu a kandidáti, kteří u zkoušky neuspějí, nemají
nárok na vrácení peněz.
VÝSLEDKY A CERTIFIKÁTY
Výsledky zkoušek jsou k dispozici online ode dne uvedeného v tabulce níže. Informace o tom, jak výsledek zjistit (postup,
webové stránky a přístupové kódy) jsou součástí pozvánky na zkoušku, kterou obdržíte emailem před konáním zkoušky.
Jazyková škola ATHENA vám v případě komplikací s výsledkem online zašle výsledek na požádání. Toto zasílání není
prováděno automaticky. Z důvodu zachování bezpečnosti ochrany osobních dat výsledky nesdělujeme po telefonu.
Certifikát si můžete vyzvednout osobně v Jazykové škole ATHENA na základě předložení dokladu totožnosti (viz sekce
Průkaz totožnosti) a vašeho kandidátského čísla. V případě, že nemůžete vyzvednout certifikát osobně, můžete tím pověřit jinou
osobu (další informace najdete na našem webu v sekci Výsledky a certifikáty). Certifikáty jsou uchovávány po dobu dvou let od
data určeného k jejich vyzvednutí. Po uplynutí této doby budou veškeré nevyzvednuté certifikáty znehodnoceny.
Chtěli bychom vás rovněž upozornit na to, že poskytovatel zkoušek Cambridge English Language Assessment je
zahraniční instituce a jako taková nepoužívá diakritická znaménka. Vaše jméno bude proto na certifikátu bez diakritiky.
Tato skutečnost nemá v žádném případě vliv na budoucí uznávání vašeho certifikátu státními či soukromými subjekty.
PŘEZKOUMÁNÍ VÝSLEDKU
Cambridge English Language Assessment je organizace, která má s vytvářením a hodnocením testů téměř stoleté zkušenosti.
Část testů s uzavřeným počtem odpovědí (vybírá se z nabízených možností) je hodnocena optickým scannerem. Části
s otevřenými odpověďmi (sami vytváříte odpověď, není zde výběr z několika možností) a písemný test jsou hodnoceny týmem
speciálně vyškolených lidí, kteří jsou každoročně trénováni a pravidelně monitorováni. Pokud byste přece jenom měli
pochybnosti o dosaženém výsledku, můžete požádat o jeho přezkoumání; existují dvě formy:
Administrativní přezkoumání (přepočítání bodů, kontrola výsledku) - o tuto službu musí být požádáno do 1 měsíce od
zveřejnění výsledku zkoušky. Tato služba je zpoplatněna.
Kompletní přezkoumání testů (kromě výsledku ústní části) – tato služba je zpoplatněna a musí následovat až po fázi
administrativního přezkoumání. Pro bližší informace nás kontaktujte.
!Veškeré materiály se ihned po zkoušce stávají majetkem Cambridge English Language Assessment, a proto není
možné do výsledků nahlížet!
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
British Council spolu se vzdělávací institucemi poskytujícími zkoušky podniknou všechny přiměřené kroky pro zajištění kontinuity
služeb. Rádi bychom Vás však upozornili, že nemůžeme brát zodpovědnost za žádná přerušení způsobená okolnostmi mimo
naši kontrolu. Pokud budou zkoušky nebo jejich výsledky přerušené, zrušené nebo opožděné, budeme usilovat o navrácení se k
našemu standardu v co nejkratším čase. Odpovědnost organizace British Council je v takovém případě omezena na vrácení
registračního poplatku za zkoušku nebo přeložení zkoušky na pozdější datum.
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