
SPOLUPRÁCE OBCHODNÍ AKADEMIE, HUSOVA 1, ČESKÉ BUDĚJOVICE 
S EVROPSKÝM CENTREM JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK  
 
Pro uchaze če o studium: 
Při předložení certifikátu o úspěšném složení zkoušky Cambridge English KET nebo vyšší získáte při přijímacím řízení na naší 
škole bonusové body. 
 

Pro stávající žáky: 
Na naší škole ve spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek probíhá 1x ro čně testování student ů ke zkouškám 
Cambridge English  (Cambridge English Preliminary a Cambridge English First). Testování je určeno studentům 2. a 3. ročníků. 
 
Na základě výsledků předtestování se mohou studenti k daným zkouškám připravit přímo na škole v kurzech vedených lektory 
centra. 
 
Evropské centrum jazykových zkoušek  je akreditovaným partnerem Cambridge English Language Assessment (dříve University 
of Cambridge ESOL Examinations) s oprávněním pořádat zkoušky Cambridge English pro děti i dospělé z obecné i odborné 
angličtiny. Evropské centrum jazykových zkoušek je dále partnerem rakouské zkouškové instituce ÖSD pro zkoušky z němčiny a 
americké University of Michigan pro zkoušky CaMLA z americké angličtiny. 
 
Centrum v listopadu 2012 získalo prestižní ocenění od univerzity v Cambridge za přínos k popularizaci a osvětě v oblasti jazykové 
kvalifikace. Evropské centrum jazykových zkoušek se nachází v centru Českých Budějovic v Mlýnské ulici. 
 
Více viz www.elec.eu . 
 
Co studenti p řípravou ke zkouškám a složením zkoušky získávají? 
 

� prestižní mezinárodní diplom prokazující jejich znalosti angličtiny 

� výhodu při přijímacím řízení na některých vysokých školách 

� výhodu při zkoušce z jazyka v průběhu studia na některých vysokých školách 

� lepší uplatnění na trhu práce v České republice i v zahraničí 

� možnosti studia v zahraničí 

 
Zkouška PET – Preliminary English Test (úrove ň B1) 
 
• dokládá znalosti nutné pro každodenní styk v angličtině a schopnost základní komunikace v obecných tématech 

• přípravou a složením této zkoušky se studenti připravují ke složení státní maturity (také úroveň B1) a navíc získávají 

mezinárodně uznávaný certifikát  

• zkouška PET je výhodou na některých vysokých školách při přijímacím řízení nebo samotném studiu 

• zkouška úrovně B1 je vyžadována na pozicích nižšího managmentu ve státní správě 

 

Zkouška FCE – First Certificate in English (úrove ň B2) 
 
• se zkouškou PET se jedná o jednu z nejrozšířenějších zkoušek Cambridge English 

• určena kandidátům se středně pokročilou znalostí angličtiny, kteří jsou schopni komunikovat na dobré úrovni 

• zkouška FCE je často výhodou na vysokých školách při přijímacím řízení nebo samotném studiu 

 

Diplomy Cambridge English mají neomezenou platnost a student tedy získává mezinárodně uznávaný diplom na celý život. 

 
 
Kontakt 
Evropské centrum jazykových zkoušek 
Mlýnská 172/2 
370 01 České Budějovice 
Tel.: 387 204 661, 734 571 489 
E-mail: info@elec.eu 
Web: www.elec.eu 
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