Závazná přihláška na zkoušky KET (Key), PET (Preliminary), FCE (First), CAE (Advanced) 2020
Název zkoušky: _____________________________________________ Termín zkoušky: ________________________________
Jméno žáka: _______________________________________________ Datum narození: ___________________ Třída: ________
Email zákonného zástupce: ___________________________________________ Telefon zák. zástupce: ____________________


Zkoušky se skládají na Britské radě. Písemná část probíhá vždy v konkrétním termínu (viz. tabulka níže).
KET (Key) for Schools
PET (Preliminary) for Schools
FCE (First) for Schools
FCE (First) papírovou formou
FCE (First) na počítači
CAE (Advanced) papírovou formou
CAE (Advanced) na počítači

30.5.
30.5.
6.6.
6.6, 9.6.
23.5.
10.6.
14.5., 13.6. a 27.6.

3000 Kč
3100 Kč
4700 Kč
4700 Kč
4700 Kč
4900 Kč
4900 Kč

 Ústní část probíhá někdy v období 14 dní před – 14 dní po písemné části. Je nutné Britské radě předem nahlásit termíny, které se
uchazečům v tomto období nehodí. Zde vypište dny, ve kterých žák nemůže vykonat ústní část zkoušky:
v těchto dnech :________________________________________________________ z důvodu: _____________________________


Příprava ke zkoušce vyžaduje nejen návštěvu kurzů, ale i samostatnou domácí přípravu. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné
zakoupit (např. v Luxoru na Václavském nám.) cvičnou sadu testů (Key /Preliminary/ First/ Advanced), která bude
obsahovat několik testů, CD a klíč. Tyto testy si žák musí do termínu zkoušky sám vyzkoušet, aby získal praxi v testových
dovednostech. Dále je nutné, aby žák napsal alespoň 10 slohových prací, které mu opraví vyučující kurzu. Škola doporučuje
registrovat Vaše dítě ke zkoušce pouze tehdy, když dosáhne alespoň 70 % KET a PET a 60 % FCE a CAE při testech
nanečisto. O svých výsledcích by Vás mělo informovat Vaše dítě, další informace získáte na emailu
jazykovekurzyhorackova@seznam.cz.

 Doprovod ke zkoušce zajistí zákonní zástupci dítěte. Při zkoušce se Vaše dítě musí prokázat občanským průkazem nebo
pasem.
 Vyplněnou přihlášku ke zkoušce je nutné odevzdat pí. hospodářce Dirové nejpozději do 1. 3. 2020. Zkoušku je nutné
uhradit nejpozději do 15. 3. 2020 na účet školy - č.ú.: 71694329 / 0800 (variabilní symbol je shodný s variabilním symbolem pro
ostatní platby, případně použijte datum narození a ve zprávě pro příjemce jméno zájemce o zkoušku) nebo v hotovosti pí.
hospodářce Dirové. Registraci ke zkoušce a komunikaci s Britskou radou zajišťuje naše škola.
 Pro zaregistrované žáky se bude v termínu 7. 3. 2020 konat konzultace ke zkouškám v dopoledním a odpoledním bloku,
kdy si budou moci zkoušku ještě jednou vyzkoušet. Začátek akce 8.45 h. Časový rozpis a podrobné informace budou
uvedeny na www.horackova.cz. V případě zájmu prosím zaškrtněte:
mé dítě se zúčastní / nezúčastní konzultace ke zkoušce dne 7. 3. 2020
Podpis zákonného zástupce: __________________________________________

Souhlas se zpracováním osobních údajů, jejichž zpracování není plněním na základě právních předpisů
Já, (jméno a příjmení) _________________________________________________________________________________________
zákonný zástupce (osoba oprávněná poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů) výše uvedeného žáka:

souhlasím*) / nesouhlasím*) se zpracováním uvedených osobních údajů žáka (jméno, příjmení, datum narození),

souhlasím*) / nesouhlasím*) s poskytnutím uvedených osobních údajů žáka (jméno, příjmení, datum narození) třetí osobě British Council za účelem
organizačního zajištění zkoušky,

souhlasím*) / nesouhlasím*) se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo) za účelem dalšího kontaktování
v souvislosti s organizačním zajištěním zkoušky.
*) nehodící se škrtněte
Souhlas poskytuji na dobu do konce školního roku 2019/2020. Pokud se moje rozhodnutí změní, oznámím tuto skutečnost písemně škole.
Beru na vědomí, že účast žáka na zkoušce je možná pouze při poskytnutí souhlasu ve všech bodech.
Zpracování bude probíhat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Zpracovatelem osobních údajů je První
jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100, IČO 6043 6221.
Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:
 o svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu  o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
 o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto
souhlasem, nebo byl souhlas odvolán,
 o svém právu obrátit se na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Městská část Praha 4, ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních
údajů a výkonem práv podle Nařízení EU a Rady 2016/679. e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz, tel. č.: 261 192 487.

Dne: _________________________

podpis /zákonného zástupce: __________________________________________________

