Milé studentky, milí studenti,
pokud byste chtěli v tomto školním roce složit některou ze zkoušek Cambridge English za
přijatelnou cenu:
FCE / FCE for Schools (B2 - upper-intermediate)..... 4370,- Kč
CAE (C1 - advanced).....4465,- Kč
CPE (C2 - proficiency).....4560,- Kč
využijte, prosím, partnerství AG s jazyk.školou Akcent International House, Bítovská 3,
Praha 4 (tam se bude zkouška konat)
a přihlaste se sami online.
Vyplňte v online přihlášce své údaje...,
vyberte z nabídky registrace přes partnerskou školu...Akademické gymnázium, abyste
měli slevu z aktuální ceny na webu 5 % (viz výše).
Zvolte si pečlivě druh zkoušky: PB = paper-based / rukopis na papíře, CB = computerbased / na klávesnici digitální verze,
a termín zkoušky: nejlépe v únoru a březnu,
typ platby (hotově, bank. převodem, kreditní kartou...)...
Doplňkové služby: e-learning (vyberte 1 měsíc zdarma.....např. únor - 02/2021, heslo pro
vstup obdržíte mailem a začne fungovat až od 1.dne zvoleného měsíce),
odsouhlaste vše a odešlete.
https://www.akcent.cz/cs/uvod
Brzy by vám měl přijít email s údaji k platbě (zkontrolujte pro jistotu i SPAM).
Dodržte splatnost (opožděná platba je dražší o 700,- Kč.)
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno kandidáta a variabilní symbol!!!
Doklad o zaplacení poplatku za zkoušku zašlete na e-mail exams@akcent.cz
(Teprve po provedené platbě jste definitivně přihlášeni ke zkoušce.)
Certifikáty ze zkoušek jsou mezinárodně uznávané a mají celoživotní platnost.
Pomohou vám získat body navíc při přijímacím řízení na některé fakulty vysokých škol v
ČR.
Pokud zvládnete alespoň CAE ve 2., 3. či 4.ročníku, může vám tento certifikát příp.
nahradit maturitní zkoušku z AJ. (Nesmí být starší 2 let.)
(Maturanti 2021 musí certifikát CAE/CPE atd. předložit vedení školy nejpozději do
31.3.2021, stihli by tedy ještě např. zkoušku CAE (CB) 13.2.)
Je příp.možno si vyzkoušet vše nanečisto - Mock test B2 / Mock test C1 (10.2.) - 523,- Kč
Hodně zdaru
přeje
Jana Kondisová
Akademické gymnázium
Štěpánská 22
110 00 Praha 1

