
CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY 2018 – FCE, CAE 
 
 
 
PODMÍNKY REGISTRACE 
 
 
 
 
 

1. PLATNÁ REGISTRACE – Kandidát bude zaregistrován ke zkoušce prostřednictvím školy, pokud doručí 
podepsanou přihlášku a kopii dokladu o zaplacení prof. Hruškové nejpozději do 26. 4. 2018. 

2. TERMÍNY ZKOUŠEK – Termíny písemné části zkoušek jsou stanoveny institucí Cambridge English 
Language Assessment a nelze je měnit. Termíny ústních částí jsou určovány místně.  

3. ROZPIS ZKOUŠKY – Celkový rozpis zkoušek obdrží kandidát na emailovou adresu, kterou uvedl na 
přihlášce. Pokud neobdržíte rozpis zkoušky do 25. 5. 2018 (31. 5. 2018 u zkoušky na počítači), 
neprodleně kontaktujte prof. Hruškovou. 

4. ÚSTNÍ ČÁSTI ZKOUŠEK – Termíny ústních částí zkoušek jsou stanoveny místně, kdykoli během 
stanoveného období. Nevyhovující termíny na ústní část zkoušky je nutno vyplnit v přihlášce. 

5. ZÁVAZNOST PŘIHLÁŠKY – Přihláška na zkoušku je závazná. Zkoušku nelze zrušit, přeložit na pozdější 
termín nebo měnit na jiný stupeň. 

6. VRÁCENÍ 50% POPLATKU ZA ZKOUŠKU – Nárok vzniká kandidátovi, který se nemohl zúčastnit 
písemné části zkoušky z důvodu nemoci. Žádost doložená lékařským potvrzením musí být doručena do 
příslušného registračního místa nejpozději do 7 dnů od data písemné části zkoušky, na pozdější 
žádosti nebo žádosti bez lékařského potvrzení nebude brán zřetel. O vrácení poplatku musí kandidát 
žádat prostřednictvím organizace, která ho registrovala – kontaktujte v takovém případě neprodleně 
prof. Hruškovou. 

7. VRÁCENÍ 100% POPLATKU ZA ZKOUŠKU – Nárok vzniká kandidátovi, který zruší registraci před 
ukončením řádného registračního období. V případě žádosti o refundaci kontaktujte prof. Hruškovou 
(viz bod 6). 

8. ZAJIŠTĚNÍ ZKOUŠKY – British Council se zavazuje organizačně zajistit zkoušku v daném místě za 
předpokladu, že je ke zkoušce přihlášen dostatečný počet zájemců. 

9. FOTOGRAFOVÁNÍ V DEN ZKOUŠKY – Z důvodu zvyšování bezpečnosti a integrity zkoušek 
Cambridge English jsou studenti registrovaní na  úrovně First, Advanced nebo Proficiency v den 
testování fotografováni. Fotografie je pořízena během ústní nebo písemné části zkoušky a následně 
uložena na zabezpečenou webovou stránku Cambridge English Results Verification Service. Tato 
stránka https://verifier.cambridgeenglish.org/ je dostupná pouze registrovaným institucím, které si 
předem vyžádají souhlas od kandidáta k verifikování výsledku. 

 Instituce registrující kandidáty hromadně je povinna předložit příslušnému registračnímu centru 
 jejich souhlas. Informace o termínu odevzdání podepsaného souhlasu podá při převzetí vaší 
 přihlášky ke zkoušce prof. Hrušková. Pokud je kandidátovi méně než 18 let, musí souhlas 
 s fotografováním  podepsat jeho rodič/zákonný zástupce. 
 Cambridge English Language Assessment si vyhrazuje právo neumožnit kandidátovi skládat  
 zkoušku v případě, že fotografování odmítne. Toto pravidlo bere kandidát na vědomí při 
 samotné registraci na zkoušku.   

10. MATERIÁLY ZE ZKOUŠKY – Po zkoušce jsou všechny materiály odeslány na hodnocení do 
Cambridge English Language Assessment ve Spojeném království a nejsou poskytovány k nahlédnutí. 

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI – British Council a partnerské zkouškové asociace dělají vše pro to, aby 
zajistily hladký průběh poskytovaných služeb. Nicméně nemohou být zodpovědní za jakékoli  narušení 
způsobené mimořádnými okolnostmi mimo jejich kontrolu. Pokud dojde k přerušení, zrušení či zpoždění 
zkoušky nebo jejích výsledků, budou dělat vše pro to, aby dodrželi veškerá smluvní ujednání. V případě, 
že vlivem těchto mimořádných okolností nebude možno v průběhu zkoušky pokračovat, British Council 
zaručuje vrácení plného registračního poplatku nebo opakování zkoušky v pozdějším termínu.  

 
 
 



DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 
 
 

•••• CENY ZKOUŠEK 
 

FCE  4450 Kč  4 350 Kč 
(sleva – hromadná online registrace G Omská) 

Pozdní registrace (pouze paper-based) 

FCE (pís. zkouška 9/6): do 17/5  
FCE – pís. zkouška 12/6, CAE: do 22/5 

cena zkoušky + 700 Kč 
CAE 4650 Kč  4 550 Kč 

(sleva – hromadná online registrace G Omská) 
 
 
•••• ZPŮSOB PLATBY ZA ZKOUŠKU 
 
Registrační poplatek je třeba zaplatit tak, abyste doklad o zaplacení předložili nejdéle do 26. 4. 2018 
(zároveň s podáním přihlášky). 

Při platbě bankovním převodem musíte uvést variabilní symbol – viz přidělené číslo – a platbu poukázat 
na č. ú. Gymnázium Omská 739 452 0237 / 0100 (KB). 
 
 

•••• ORGANIZACE ZKOUŠKY 
 
Na místo konání písemné zkoušky se dostavte nejpozději 30 minut před jejím začátkem.  
Na místo konání ústní zkoušky se dostavte nejpozději 15 minut před jejím začátkem. 

Kandidát musí předložit při každé části zkoušky oficiální a originální průkaz totožnosti (pas nebo 
občanský průkaz) a pozvánku ke zkoušce (Confirmation of Entry) .  
Účastníci písemné zkoušky budou dále potřebovat psací potřeby (propisku). Další potřeby – obyčejnou 
tužku a gumu – jim poskytne organizátor zkoušky.  

Během zkoušky je přísně zakázáno používat telefony, tablety nebo jiná elektronická zařízení. Zákaz se 
vztahuje také na přestávky mezi jednotlivými částmi zkoušky. Kandidát, který tímto nebo jiným způsobem 
poruší zkoušková pravidla, bude ze zkoušky automaticky vyloučen.  
 
 

•••• VÝSLEDKY ZKOUŠEK, CERTIFIKÁTY  
 
Výsledky zkoušek Cambridge English jsou k dispozici on-line (termíny uveřejměmí viz níže); přístupové 
údaje k výsledkům jsou součástí rozpisu zkoušky, který kandidáti obdrží na emailovou adresu uvedenou 
v přihlášce. Pokud dojde ke ztrátě těchto údajů, můžete požádat zkouškové oddělení British Council o 
zaslání kopie – musíte tak učinit prostřednictvím registrující instituce, kontaktujte tedy prof. Hruškovou.  

Veškeré zkouškové materiály jsou hodnoceny Univerzitou v Cambridge, výsledky a certifikáty jsou následně 
zasílány do příslušného registračního centra. Pokud kandidát zkoušku úspěšně složí, obdrží e-mail s infor- 
mací, až bude certifikát připraven k vyzvednutí. Certifikát bude vydán na základě předložení platného 
dokladu totožnosti. 
 

Termíny uveřejnění 
výsledků online: 

FCE 9.6. FCE 12.6. CAE 

paper-based: 7.-21.7. 

computer-based: 23.6. 

paper-based: 10.-24.7. 

computer-based: 26.6. 

paper-based: 11.7.-
25.7. 

computer-based: 27.6. 
 
 
 

•••• DALŠÍ INFORMACE 
 
Aktuální informace a dokumenty budou průběžně uveřejňovány na 
http://www.nadah.mypage.cz/menu/fce-prep-course/registration-june-2018. 

Další užitečné informace najdete na https://www.britishcouncil.cz/zkousky/cambridge/co-ocekavat. 

Přístup k výsledkům online:  
https://verifier.cambridgeenglish.org, ev.https://www.britishcouncil.cz/zkousky/cambridge/vysledky  
 
 


