Konečná 21, 360 05 Karlovy Vary

Přijímací test z českého jazyka pro osoby dlouhodobě pobývající v zahraničí

Pokud uchazeč pobývající dlouhodobě v zahraničí plnil povinnou školní docházku na území jiného
státu, který nemá český (případně slovenský) jazyk jako svůj rodný, a hlásí se ke studiu oborů
v českém jazyce, musí prokázat svou znalost českého jazyka.
Požadovaná úroveň jazykových kompetencí je A2 podle Společného evropského referenčního
rámce a který je vymezen Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Uchazeč rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho
bezprostředně týkají; dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež
vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech; umí popsat
svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
Ověřování znalosti českého jazyka probíhá formou písemného testu. Test trvá 45 minut a skládá se
ze 3 částí:
1. část obsahuje úlohy s výběrem správné odpovědi z více možností, přičemž jen jedna
možnost je správná,
2. část obsahuje otevřené úlohy týkající se řešení běžných situací v každodenním životě
3. část obsahuje úlohy spojené se čtením a porozuměním textů
Průběh testu:
Délka trvání: 45 min.
Uchazeč se pod dohledem zadavatele seznámí se zadáním testu a zahájí činnost na učebně.
Průběh testu a činnost žáka sleduje příslušný pedagogický dozor. Zkoušku vyhodnotí podle
stanovených kritérií zkoušející předmětu český jazyk a literatura a výsledky předá řediteli školy.
Zkušební část č. 1: Ověřuje znalost slovní zásoby - Žák vypracuje test, ve kterém zakroužkuje
správnou odpověď, přičemž právě jedna odpověď je správná.
Zkušební část č. 2: Ověřuje komunikativní schopnosti - Žák odpovídá na otevřené otázky týkající se
situací v běžném životě vlastními slovy.
Zkušební část č. 3: Ověřuje schopnost porozumění textu - Žák odpovídá na otázky vztahující se
k přečteným textům.
Povolené pomůcky:
psací potřeby
Kritéria hodnocení:
Hodnocení práce se zaměřuje zejména na tyto body:
- Znalost běžné slovní zásoby a její využití v praxi
- Komunikační dovednosti žáka v českém jazyce v každodenních situacích
- Čtení a porozumění krátkých textů

Hodnocení:
1. část: 35 bodů
2. část. 30 bodů
3. část: 20 bodů
Žák může získat maximálně 85 bodů.
Hranice úspěšnosti pro přijetí ke studiu je – 60% tzn. 51 bodů.
Uváděné hodnocení vyjadřuje váhu dílčích částí testu v celkovém hodnocení. Uvedený způsob
hodnocení je na názoru zkoušejícího.
Schválil ředitel školy Ing. Jiří Juránek
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