Přípravné kurzy k jazykovým zkouškám z angličtiny
na Všeobecném a sportovním gymnáziu, Bruntál

Kurzy jsou koncipovány jako přípravné kurzy k jazykovým zkouškám Cambridge English, a to pro jazykovou úroveň

B2, zkouška Cambridge English B2 First (FCE).
Cambridské jazykové zkoušky jsou prestižní mezinárodně uznávanou jazykovou kvalifikací, dokladující dosaženou
jazykovou úroveň kandidáta dle Společného evropského referenčního rámce (CEFR).
Jsou součástí Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek MŠMT, lze je tedy uplatnit na vysokých školách,
ve státní správě, bezpečnostních sborech atd. Jako průkazný doklad o jazykové kvalifikaci jsou uznávány i v
korporátní sféře.
Certifikát je vydáván v Cambridge a má doživotní platnost.
Příprava k jazykové zkoušce je současně vhodným doplňkem maturitní přípravy.
Přípravný kurz probíhá na Všeobecném a sportovním gymnáziu v Bruntále. Jazykovou zkoušku je možné při
dostatečném počtu kandidátů skládat přímo v Bruntále. Informace k registraci a samotné zkoušce obdrží studenti v
průběhu kurzu u svého vyučujícího.
Před registrací ke zkoušce je možno absolvovat bezplatné předtestování.
Více informací můžete získat na stránkách zkouškového centra www.elec.eu nebo na studijním oddělení
Evropského centra jazykových zkoušek nebo u Mgr. Tomáše Pavelky na Všeobecném a sportovním gymnáziu,
Bruntál.
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Přihláška do kurzu angličtiny na Všeobecném a sportovním gymnáziu v Bruntále

B2 Cambridge English (FCE)
Časová dotace:
Kdy:

24 týdnů x 90 minut
den a hodina budou upřesněny dle dohody s vyučujícím

Cena:

3 400,- Kč

Učebnice:

Compact First Students Book v ceně 549,- Kč (není v ceně kurzu)

Registrační údaje:
Jméno, příjmení studenta: ………………………………………………………………………………
Škola a třída:………………….…...……………………………………………………………………...
Datum narození studenta:.....…………………………………………………………………………...
Jméno a příjmení zákonného zástupce:……………………………………………………………….
Bydliště (ulice, město, směrovací číslo):……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Telefon studenta/zákonného zástupce:……….………….…………………………………………….
E-mail studenta/zákonného zástupce:…………………………………………………………………
Kurzovné + učebnice bude placeno na základě faktury, která Vám bude zaslána na výše uvedený e-mail.

……………………………………….
podpis studenta/ zákonného zástupce

Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte v kanceláři Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál.
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