Gymnázium Olomouc - Hejčín standardně nabízí svým žákům přípravu ke zkouškám
Cambridge ESOL v předmaturitních a maturitních ročnících v rámci volitelných předmětů (viz
rozvrhy hodin u posledních dvou ročníků http://rozvrh.gytool.cz/)
•

Žáci mohou zkoušky následně vykonat v jednom z autorizovaných zkouškových center.
V Olomouci jsou tato centra dvě: Britské centrum Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci
(bývalá Britská rada) a Lingua Centrum jazyková škola.

•

Vyučující anglického jazyka na Gymnáziu Olomouc – Hejčín dlouhodobě spolupracují
s Britským centrem UP, někteří z nich působí také jako examinátoři.

Na rozdíl od ostatních zkoušek z anglického jazyka jsou zkoušky Cambridge ESOL světově
nejuznávanější kvalifikací pro studenty angličtiny. Mají doživotní platnost a zahrnují všechny čtyři
jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní, dále posuzují schopnost kandidátů
používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích.
Existuje několik úrovní náročnosti těchto zkoušek.
Gymnázium Olomouc - Hejčín připravuje své žáky v rámci volitelných předmětů v posledních dvou
ročnících ke zkouškám:
1. FCE (First Certificate in English), úroveň FCE koresponduje s úrovní B2 –
Vantage Společného Evropského referenčního rámce pro jazyky.
2. CAE (Certificate in Advanced English), úroveň CAE koresponduje s úrovní C1 –
Effective Operational Proficiency Společného Evropského referenčního rámce pro jazyky.
3. V případě dostatečného zájmu žáků je škola připravena zavést také volitelný předmět i
pro přípravu ke zkoušce Cambridge Business English Certificate (BEC).
Podrobnější specifikace nabízených úrovní:
FCE je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Jedná se o úroveň "více pokročilí"a
vyžaduje osvojení si všech jazykových dovedností. FCE je široce uznávaná v obchodní sféře a
průmyslu, vhodná např. pro zaměstnance v klientských službách nebo pro administrativní práce v
bankovnictví, aeroliniích, cateringu apod. Rovněž ji lze uplatnit na jednotlivých univerzitách a
dalších institucích.
Úspěšné složení zkoušky CAE dokazuje velmi vysokou úroveň znalosti angličtiny. Studenti
dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací – při práci, studiu i v jiných
jazykových kontextech. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti
studovat obory vyučované v angličtině.
Zkoušky Business English Certificates (BEC) jsou navrženy tak, aby otestovaly úroveň anglického
jazyka používaného v obchodní sféře, ve službách a administrativě. Jsou vhodné pro ty, kdo již
pracují a musí komunikovat se svými zahraničními partnery, ale také pro ty, kteří plánují svou
kariéru v obchodním sektoru a rádi by zvýšili své šance na pracovním trhu. Zkoušky BEC využívá
vzrůstající počet mezinárodních společností v programu rozvoje svých zaměstnanců.
Podrobné informace o všech úrovních zkoušek, jejich obsahu a formátu najdete na:
http://www.cambridgeesol.cz/exam/index.php
Přehled českých univerzit, databáze institucí, které uznávají cambridgeské zkoušky a informace
o uznávání cambridgeských zkoušek ve světě lze najít na:
http://www.cambridgeesol.cz/recognition/index.php
Obecné informace o zkouškách přímo z Cambridge najdete na:
http://www.cambridgeesol.org/

