Státní jazyková zkouška úrovně B2
na jazykové škole Frýdek-Místek
Státní jazykové zkoušky základní (SJZ) se konají dvakrát do roka, a to v jarním termínu a podzimním
termínu. Skládají se vždy z písemné a ústní části. Uchazeč o vykonání SJZ na naší škole koná její písemnou
a ústní část zásadně v tom období, na které se k vykonání této zkoušky přihlásil.
Naše jazyková škola pořádá přípravný kurz na tuto zkoušku, který probíhá od září do června. Tento kurz
není nutné absolvovat – na zkoušku se může přihlásit kdokoliv z řad veřejnosti. Je rovněž možné si u
jazykové školy zakoupit jednu tzv. cvičnou zkoušku – dohodou v únoru či březnu.
Písemné testy:
se konají výhradně v termínech stanovených MŠMT ČR jednotně pro celou republiku (květen a listopad,
vždy v pátek nebo v sobotu). Přihlášení uchazeči se k této části zkoušky dostaví s průkazem totožnosti,
náhradní termíny nejsou možné.
Ústní zkouška:
se koná nejdříve za dva týdny po písemné zkoušce v dohodnutém termínu, který navrhuje jazyková škola.
Ústní zkouška probíhá před tříčlennou komisí oprávněných zkušebních komisařů, předseda komise je
jmenován Moravskoslezským krajem.
Stanovené podmínky:
Pokud uchazeč vykonal písemnou zkoušku, je povinen dostavit se k ústní zkoušce ve stejném zkušebním
období. Ve výjimečných případech povoluje ředitel školy na základě řádné odůvodněné písemné žádosti
vykonání ústní části SJZ v jiném termínu při výši úplaty, aktuální za ústní zkoušky pro tento termín. Pokud
ani v tomto období se uchazeč k ústní zkoušce nedostaví, platnost písemné zkoušky propadá.
Přihlášky ke státní zkoušce:
je třeba řádně vyplnit (čitelná přesná adresa, datum, podpis) a osobně nebo poštou doručit do 31. března
v jarním termínu a do 30. září v podzimním termínu. Pokud škola do stanoveného termínu nedostane
uchazečovu přihlášku, nepočítá s jeho účastí a neposílá mu proto pozvánku k písemné části. Podmínkou
připuštění ke státní jazykové zkoušce je také předložení dokladu o zaplacení úplaty za tuto zkoušku.
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Cena za vykonání zkoušky:

písemná část: 2.700,-Kč

ústní část: 500,-Kč

Platba převodem na číslo účtu: 9834781/0100 + variabilní symbol (rodné číslo bez lomítka) musí
proběhnout do 31. března v jarním termínu a do 30. září v podzimním termínu! Tato cena platí, pokud se
ke zkoušce přihlásí alespoň 4 uchazeči, při nižším počtu se cena navyšuje. Pokud se přihlásí jen jeden
kandidát, škola si vyhrazuje právo tuto zkoušku v daném období nepořádat.
Odstoupení od zkoušky:
Od zkoušky lze odstoupit nejpozději 14 dnů před stanoveným termínem písemné zkoušky na základě
písemné žádosti (a uchazeči bude vrácena poměrná část úplaty za zkoušku snížená o 300,- Kč). Jestliže se
uchazeč nemůže dostavit ke zkoušce z důvodu nemoci nebo neočekávané události a omluví se
potvrzeným dokladem od lékaře nebo jiným dokladem (např. od zaměstnavatele), může požádat o
vrácení poměrné části úplaty za SJZ nebo se přihlásit ke zkoušce v nejbližším termínu. Jestliže se uchazeč
ke zkoušce nedostaví bez předcházející řádné omluvy, úplata za zkoušku se nevrací.
Hodnocení:
prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a) velmi dobře
prospěl(a)
neprospěl(a)
Výsledky:
Výsledky písemné části SJZ jsou do 4 dnů po jejím konání v písemném vyrozumění k převzetí na
sekretariátu jazykové školy. Nevyzvednutá vyrozumění jsou rozesílána do dvou dnů poštou. Telefonicky
informace nedáváme.
Uchazeči, který pouze u ústní části státní jazykové zkoušky nevyhověl, může komise pro státní jazykové
zkoušky povolit opakování této části. Opakování ústní části zkoušky v nejbližším zkušebním období povolí
komise pro státní jazykové zkoušky uchazeči, jehož písemná část zkoušky je klasifikována stupněm
prospěchu 1 – výborně nebo 2 – velmi dobře. Uchazeč při opakování uhradí část úplaty stanovenou pro
ústní část státní jazykové zkoušky. Neúspěšní uchazeči mají právo nahlédnout do své písemné práce až po
ukončení ústních SJZ po dobu následujících 6 týdnů.
Státní zkoušky vyššího typu – všeobecná, speciální překladatelská či speciální tlumočnická – se v naší
jazykové škole nekonají.
ve Frýdku-Místku 1. září 2012
Mgr. Martin Tobiáš, ředitel
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