Důležité informace ke zkoušce YLE
Časový harmonogram zkoušky:
Časový harmonogram zkoušky Vám byl zaslán dne 5.6.2018 přímo ze systému Cambridge English a
proto se stává, že občas tento email skončí ve složce spam. Prosím zkontrolujte si tuto složku a
potvrďte nám obdržení dokumentu a správnost jména a data narození na email:
asistentka@zkouskypark.cz.
Časový harmonogram zkoušky může být různý. Někteří kandidáti začínají zkoušku částí speaking, jiní
kandidáti písemnou částí. Zkontrolujte si proto prosím časy začátků jednotlivých částí a dostavte se
vždy nejméně 20 minut předem.
V případě, že se nebudete moci dostat do budovy, volejte prosím na tel. číslo 602 436 495.
V prostorách školy mohou na zkoušku čekat pouze kandidáti. Prosíme rodiče, aby si děti vyzvedli ze
školy až po skončení zkoušky. Děkujeme.

DŮLEŽITÉ!!!
Každý kandidát musí mít na písemnou část testu – Listening:
Měkkou tužku (B nebo HB), gumu, propisku, pastelky (černou, modrou, hnědou, zelenou, šedou,
oranžovou, růžovou, fialovou, červenou a žlutou).
Každý kandidát musí mít na písemnou část testu – Reading and Writing:
Propisku nebo měkkou tužku (B nebo HB).
Kandidáti s sebou na zkoušku mohou mít pouze:
Propisky (NE GUMOVACÍ PERA!!!), tužky, gumu, pastelky, malá pouzdra, vodu v průhledné plastové
láhvi bez etikety, papírové kapesníčky a případné léky.
Kandidáti s sebou ve zkouškové místnosti nesmí mít zejména:
Mobilní telefon (po celou dobu konání zkoušky musí být mobilní telefon VYPNUTÝ a uložený ve waiting
room, kandidáti nesmí mobilní telefony používat ani během přestávek mezi jednotlivými částmi
zkoušky), fotoaparát, kameru, žádná další elektronická zařízení, slovníky, korekční materiály, papíry,
tašky, kabelky, zavazadla a nic, co by na sobě mělo anglické nápisy (včetně oblečení).
Výsledky zkoušky Vám budou zaslány na Vaši emailovou adresu cca 1 měsíc po vykonání zkoušky.
Místo a čas vyzvednutí certifikátu bude oznámeno e-mailem Vám nebo učiteli kandidáta.
V případě dotazů kontaktujte Cambridge P.A.R.K. na tel: 602 436 495
nebo na e-mailu: asistentka@zkouskypark.cz.
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