Nejčastější dotazy zájemců o přípravné jazykové kurzy Cambridge English (FAQ)
1.

Kdo kurzy organizuje? Kde budou kurzy probíhat?

Přípravné kurzy Cambridge English organizuje Jazykové a vzdělávací centrum aspire
(www.aspirecentrum.cz), kontaktní osoba: Mgr. Hana Horáková (tel.: 705 005 725, e-mail:
info@aspirecentrum.cz).
Výuky v kurzech probíhá přímo na partnerských základních a středních školách nebo v prostorách
učebny jazykového centra (ul. Březohorská 253, Příbram VII).
2.

Co je náplní a cílem kurzů?

Cílem kurzu je prohlubování a rozvíjení dosažených znalostí angličtiny a zároveň cílená příprava
na složení mezinárodních jazykových zkoušek potvrzujících dosaženou jazykovou úroveň.
3.

Jaké typy kurzů jsou v tomto školním roce otevírány?
Jak vybrat správný kurz?

V školním roce 2018/2019 otevíráme na partnerských základních školách přípravné kurzy, které
povedou žáky ke složení zkoušky Cambridge English Young Learners (YLE) STARTERS,
MOVERS a zkoušky Cambridge English Key (KET) for Schools.
Nabídka na jednotlivých partnerských školách se může lišit. Přípravné kurzy ke zkouškám
STARTERS absolvují zpravidla žáci 4. ročníků (žáci 3.ročníků pouze s předchozí jazykovou
zkušeností), kurzy MOVERS jsou vhodné pro žáky 5.-6 ročníků základních škol. Příprava ke
zkoušce KET je určena žákům 7.-9. ročníků základních škol.
Tyto zkoušky na sebe plynule navazují a jsou sestaveny tak, aby pozitivně působily na budoucí
jazykový rozvoj absolventů zkoušek.
Pro nadané studenty posledních ročníků základních škol, studenty víceletých gymnázií a
středoškolské studenty nabízí naše jazykové centrum kurzy s cílenou přípravou ke zkouškám
Cambridge English Preliminary (PET) jazykové úrovně B1 (maturitní úroveň) a ke zkouškám
Cambridge English First (FCE) jazykové úrovně B2. Stejně jako u zkoušek KET se také v případě
zkoušek PET a FCE jedná o variantu zkoušky „for Schools“, tedy zkoušky tématicky přizpůsobené
mladým studentů.
Novinkou přípravných kurzů v tomto školním roce jsou kurzy finální přípravy ke zkouškám KET
a FCE. Tyto přípravné kurzy probíhají ve školním roce od ledna do května jsou určeny zájemcům o
složení zkoušky KET nebo FCE, kteří již dosahují požadované jazykové úrovně a před přihlášením
ke zkoušce by si rádi svoje znalosti upevnili v kurzu zaměřeném na testové dovednosti. Jedná
se zpravidla o absolventy celoročních kurzů KET a FCE z předchozího školního roku nebo
studenty posledních ročníků základních a středních škol, kteří by rádi získaným certifikátem doložili
svoji jazykovou znalost u příjímacích řízení. Na řadě škol je takto doložitelná jazyková kompetence
důvodem k navýšení bodového hodnocení uchazeče o studium.
Pokud si nejste jistí, který kurz zvolit, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám s výběrem poradíme.
4. Jaké jsou podmínky pro otevření kurzu a zařazní studentů do zvoleného kurzu?
Přijetí přihlášky a zařazení studenta do zvoleného kurzu může být ovlivněno nároky výuky a
požadovanou vstupní jazykovou úrovní zájemce o studium.
Přípravné kurzy PET, FCE a kurzy finální přípravy KET a FCE jsou doporučeny studentům, kteří
před zahájením studia dosáhli požadované vstupní jazykové úroveň pro zvolený kurz. S využitím
testovacího portálu si zájemci o studium vyzkouší on-line test a zjistí tak, zda požadované
jazykové úrovně již dosahují.
Účast v kurzu jim bude doporučena v případě získání 70% úspěšnostni ve zvoleném testu.

Přijetí příhlášky může být také omezeno z kapacitních důvodů. V případě přesahu maximálního
počtu zájemců o daný kurz budou při přijetí do kurzu upřednostněni studenti, kteří se hlásí do
kurzu s cílem složit zkoušky nebo studenti, kteří budou navazovat na předchozí výuku v našem
jazykovém centru.
Organizátor si vyhrazuje právo neotevřít přípravný kurz za nabízených podmínek v případě, že se
nepodaří kurz obsadit minimálním počtem studentů. Zájemci, kteří svoji přihlášku zaslali budou
telefonicky nebo e-mailem informováni o této skutečnosti a v případě, že jim nebude možné
nabídnout vhodnou alternativu ke zvolenému kurzu, bude jejich přihláška po dohodě stornována.
5.

Jak probíhá výuka?

Přípravné kurzy jsou celoroční, probíhají v rámci školního roku zpravidla od října do května (s
vyjímkou kurzů finální přípravy) a jsou určeny pro skupinu 6 - 15 žáků. V případě výuky v
prostorách jazykového centra v ul. Březohorská se jedná o miniskupinu určenou pro 4 - 6
studentů. Malý počet žáků ve skupinách je zárukou intenzivního rozvoje komunikačních
dovedností a osobního přístupu lektora.
Ve výuce pracujeme s oficiálními přípravnými materiály, které jsou zaměřené na přípravu ke
zkouškám Cambridge English. Základní výukový materiál (učebnice ev. také pracovní sešit) nejsou
zahrnuty do ceny kurzovného. Studenti mohou využít nabídky hromadné objednávky učebnic
prostřednictvím příslušného objednávkového formuláře podaného společně s přihláškou do kurzu.
Objednaný a uhrazený výukový materiál dostávají studenti přímo v kurzu od svého lektora jakmile
jej obdržíme od nakladatelství.
V rámci kurzu dostávají studenti doplňkový výukový materiál zdarma. Jedná se o kopie testů a
dodatečných procvičovacích úloh dle zvážení lektora.
V rámci výuky žáci rozvíjejí všechny jazykové dovednosti na dané jazykové úrovni (čtení, psaní,
poslech, mluvení) a připravují se na zvládnutí zkouškového formátu zvolené zkoušky. V průběhu
kurzu si žáci vyzkouší skutečný vzorový test včetně ústní zkoušky.
Studenti našich kurzů mají jedinečnou příležitost vyzkoušet si v rámci kurzu simulovanou
ústní zkoušku přímo s examinátorem zkoušek Cambridge English, který je zároveň členem
našeho lektorského teamu.
6.

Kdy a jak je možné se do kurzů přihlásit?

Přihlásit se do kurzu je možné od okamžiku, kdy budou známé rozvrhy jednotlivých připravných
kurzů.
Přihlášku do kurzů si můžou zájemci spolu s objednávkou učebnice vyzvednout přímo ve své
škole (v sekretariátu školy nebo u pověřeného vyučujícího) nebo na škole, kde bude výuka
probíhat. Na stejném místě opět po vyplnění přihlášku spolu s objednávkou učebnic odevzdávají.
Oba formuláře naleznou zájemci také na webových stránkách http://aspirecentrum.cz/
mezinarodni_zkousky.html. Vyplněné a naskenované dokumenty následně zasílají na e-mail:
info@aspirecentrum.cz.
Součástí přihlášky jsou také Všeobecné obchodní podmínky. Zájemce svým podpisem přihlášky
potvrzujete, že s jejich obsahem byli seznámeni a vyjadřujete tak také svůj souhlas.
Konečný termín přijetí přihlášek do kurzů
KET, PET a FCE (for Schools)

13. září 2018 (čtvrtek)
písemné přihlášky odevzdávané ve školách
14. září 2018 (pátek)
elektronicky podané přihlášky na info@aspirecentrum.cz

Tyto kurzy budou zahájeny v týdnu od 24.září (dle rozvrhu)
STARTERS, MOVERS

20. září 2018 (čtvrtek)
písemné přihlášky odevzdávané ve školách

21. září 2018 (pátek)
elektronicky podané přihlášky na info@aspirecentrum.cz
Tyto kurzy budou zahájeny v týdnu od 1.října (dle rozvrhu)
Kurz finální přípravy KET a FCE 14. září 2018 (písmená přihláška ve škole)
nebo do 4. ledna 2019 (elektronicky)
Po obdržení Vaší přihlášky bude na e-mailovou adresu zákonného zástupce (nebo zletilého
studenta) uvedenou v přihlášce zasláno potvrzení o jejím přijetí a zařazení do zvoleného kurzu.
Zároveň od nás dostaváte příslušnou fakturou. Splatnost faktury je 7 dní.
7.

Jak probíhá platba kurzovného a co zahrnuje?

Platba kurzovného i platba učebnic probíhá bezhotovostním převodem na základě vystavené
faktury. Příslušná faktura bude zaslána na Vámi uvedený e-mail spolu s potvrzením o zařazení do
kurzu. Tento e-mail s fakturou od nás můžete očekávat po termínu ukončení přihlašování do kurzu,
nejpozději však do 5 pracovních dnů.
V případě, že jste přihlášku v řádném termínu odevzdali a přesto jste od nás nedostali žádnou
zprávu, doporučujeme zkontrolovat spam ve Vaší e-mailové schránce případně nás obratem
kontaktovat (e-mail: info@aspirecentrum.cz, tel.: 705 005 725).
Platbu kurzovného u kurzů přesahujících částku 3000,- Kč lze rozložit na dvě splátky. V případě
zájmu uvede tuto informaci žadatel v podané přihlášce nebo kontaktuje organizátora kurzu. První
část platby kurzovného proběhne před zahájením kurzu, druhá část platby nejpozdějí do 30 dnů od
zahájení výuky (datum splatnosti bude uvedeno na faktuře). Platbu za objednaný výukový materiál
nelze rozložit.
Kurzovné zahrnuje výuku v rozsahu daného kurzu a může zahrnovat také další doplňkové
materiály a služby uvedené v popisu kurzu. Cena kurzu nezahrnuje cenu základního výukového
materiálu (učebnice). Studenti mohou využít nabídky hromadné objednávky učebnic
prostřednictvím příslušného objednávkového formuláře podaného společně s přihláškou do kurzu.
V případě, že této nabídky nevyužíjí, zajišťují si výukový materiál sami.
Kurzovné nezahrnuje platbu za zkoušku, ke které se žáci a studenti v rámci kurzu připravují.

8. Kdy a jak je možné se přihlásit ke zkouškám Cambridge English?
Přihlášku ke zkoušce obdrží zájemci v druhé polovině kurzu od svého lektora a zároveň Vás
o možnosti a podmínkách registrace ke zkouškám budeme informovat také prostřednictvím
e-amilové zprávy. Podrobné informace o přihláškách ke zkoušce a ceník poplatků za zkoušku
budou zveřejněn na našich webových stránkách. Zkoušky realizuje zkouškové centrum Evropské
centrum jazykových zkoušek (www.elec.eu). Jazykové a vzdělávací centrum aspire je jeho
autorizovaným partnerem.

