YLE zkoušky Cambridge KET for Schools 2018
V sobotu dne 9. 6. 2018 žáci 9. ročníku naší základní školy budou skládat v Brně
zkoušky z anglického jazyka KET for Schools.
KET
Speaking od cca 10:57 – cca 11:45 v centru Cambrigde P.A.R.K, Staňkova 8c,
Brno 602 00
Reading and Writing od 13:30 do 14:40 v centru Cambrigde P.A.R.K, Staňkova
8c, Brno 602 00
Listening od 15:10 – 15:40 v centru Cambrigde P.A.R.K, Staňkova 8c, Brno 602
00
Všichni kandidáti obdrželi přesný časový harmonogram zkoušek. (časy se
můžou +- posouvat)
Dne 6. 6. 2018 došly tyto informace:
Vážená kandidátko, Vážený kandidáte,
věnujte prosím pozornost následujícím organizačním informacím k Vaší sobotní zkoušce.

Písemná část zkoušky proběhne v sobotu 9.6.2018 v ODPOLEDNÍCH HODINÁCH:
místo konání zkoušky: Cambridge P. A. R. K., Staňkova 8c, Brno (cesta do
zkouškových místností bude viditelně vyznačena)
o začátek zkoušky ve 13:30, prosím dostavte se již ve 13:00 (před každou částí zkoušky
probíhá čtení instrukcí, je tedy třeba začít o chvíli dříve než je napsáno
v harmonogramu z Cambridge, aby nedocházelo ke zpoždění)
o nezapomeňte si s sebou prosím svůj platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo
pas), bez tohoto dokladu Vás nebudeme moci pustit ke zkoušce a psací potřeby.
V případě, že kandidát, kterému je méně než 18 let, nevlastní občanský průkaz
ani pas, prosíme zákonného zástupce, aby vyplnitl ID form na str. 8
v Informacích pro kandidáty zkoušek Cambridge English. Fotky nemusí být
originální, postačí i kopie.
o

Ústní část zkoušky proběhne taktéž v sobotu 9.6.2018 v DOPOLEDNÍCH HODINÁCH!!!
o

místo konání zkoušky: Cambridge P. A. R. K., Staňkova 8c, Brno (cesta do
zkouškových místností bude viditelně vyznačena)

začátek zkoušky naleznete v Confirmation of Entry (Tento dokument Vám byl zaslán
29.5.2018. Prosím zkontrolujte si, že Vám byl doručen. V případě, že ne, se na nás
prosím co nejdříve obraťte. Děkujeme.), dostavte se prosím 20 minut předem!
o nezapomeňte si s sebou prosím svůj platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo
pas), bez tohoto dokladu Vás nebudeme moci pustit ke zkoušce. V případě, že
kandidát, kterému je méně než 18 let, nevlastní občanský průkaz ani pas,
prosíme zákonného zástupce, aby vyplnitl ID form na str. 8 v Informacích pro
kandidáty zkoušek Cambridge English. Fotky nemusí být originální, postačí i
kopie.
o KANDIDÁTI ZKOUŠKY KET FOR SCHOOLS SE NEFOTÍ, TAKŽE NENÍ
POTŘEBA VYPLŇOVAT ŽÁDNÝ DALŠÍ DOKUMENT A NOSIT JEJ
S SEBOU KE ZKOUŠCE.
o

V exam roomu s sebou MŮŽETE MÍT:
o
o
o
o
o

psací potřeby (hlavně měkkou tužku a propisku)
malé pouzdro na psací potřeby
vodu v průsvitné plastové lahvi
případné léky, které užíváte
kapesníčky

Na zkoušku s sebou v EXAM ROOM NESMÍTE MÍT:
o
o
o
o
o
o

poznámky, slovník
korekční pásky, laky či gumovatelné propisky
vlastní papíry
kabelky, tašky či jiná zavazadla
MOBILNÍ TELEFON či jiná elektronická zařízení
nic, co by na sobě mělo anglické nápisy (včetně oblečení)

Prosíme všechny kandidáty zkoušky, aby si s sebou k písemné části zkoušky přinesli
obálky nadepsané jménem, do kterých budou umístěna všechna elektronická zařízení,
která budou po čas písemné části zkoušky pod dohledem.
Po celou dobu zkoušky MUSÍTE mít VYPNUTÉ MOBILNÍ TELEFONY a všechna
další elektronická zařízení (tablet, notebook, ipod, ipad etc.) a NESMÍTE JE
POUŽÍVAT ANI BĚHEM PŘESTÁVEK MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI
ZKOUŠKY.
Veškeré Vaše osobní věci, které nemůžete mít s sebou v EXAM ROOM musí být po celou
dobu v CANDIDATES’ WAITING ROOM, která bude po celou dobu zkoušky pod dozorem
/ uzamčená.

Výsledky zkoušek budou dostupné kolem 20. července 2018 na stránkách
https://candidates.cambridgeenglish.org/

Identifikační číslo (ID Number) s kódem (Secret Number) žáci již obdrželi
v pozvánce (uschovejte!)

Pokud máte další dotazy:
Cambridge P.A.R.K., info@zkouskypark.cz, 602 436 495

Všem kandidátům přejeme šťastný den a úspěšné složení zkoušek!

