
1.cena - zájezd do Anglie 
2.cena - 5% sleva na zájezd do libovolné destinace 

pro Va!i t"ídu a mnoho dal!ích skv#l$ch cen

Hlavní partne"i

Dal!í partne"i

City & Guilds English Language 
Contest 2011

Sout#% z angli&tiny pro studenty st"edních !kol z Prahy 
a St"edo&eského kraje 

Britská certifika&ní instituce
Mezinárodní zkou!ky 

z angli&tiny
www.cityandguilds.cz

Cestovní kancelá! PRO TRAVEL - zájezdy pro "kolní kolektivy  
• Individuální p!ístup, spolehlivost a kvalitní slu#by
• Katalog vzorov$ch zájezd% ka#d$ rok
• P!íprava program% na míru
• Unikátní p!ihla"ovací systém
• &len Asociace 'esk$ch cestovních kancelá!í a agentur A&CKA
• www.zajezdyproskoly.cz                                         

Dominik BR'HA
advokátní kancelá"
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Základní podmínky sout#%e
Pro koho je sout!" ur#ena
Sout!"e se mohou ú#astnit studenti: 3. a 4. ro#ník$ SO% a #ty&let'ch gymnázií, 6. a 7.ro#ník$ u 
osmilet'ch gymnázií z Prahy a St&edo#eského kraje.

Jaká úrove$ se bude testovat
Jazyková úrove( úrove( Communicator B2.

Testovací materiály
City & Guilds test pro úrove( Communicator B2.

Jak bude sout!" probíhat
První kolo/%kolní kolo
První kolo sout!"e bude probíhat formou )kolního kola. 
Pr&b!h 'kolního kola
U#itel, kter' bude mít v p&ihlá)ené )kole, sout!" na starosti, dostane od City & Guilds materiály k 
testování poslechu a #tení pro úrove( Communicator B2 emailem. U#itelé angli#tiny vyberou na 
základ! dosa"en'ch v'sledk$ vít!ze a jeho náhradníka. Vít!z 'kolního kola pak bude 
reprezentovat 'kolu ve finálovém kole. 

Druhé kolo/Finálové kolo
Druhé kolo sout!"e je finálové. Vít!zní studenti p&ijedou na finálové kolo se sv'mi u#iteli. 
Testované dovednosti budou písemn( a ústní projev pro úrove$ Communicator B2. Hodnocení 
v'kon$ student$ bude zaji)t!no City & Guilds. B!hem testování bude probíhat program pro u#itele 
a studenty, kte&í test ukon#ili. 

Termíny
Registrace 'kol do sout!"e - do 21.10. 2011. 
%kolní kolo - od 1. 11. do 18.11.2011
Finálové kolo - 6. - 9.12. 2011, Praha, místo a program budou up)esn!ny. 

Ceny
*t!te více v dokumentu s názvem „Ceny”.
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Co tedy ud#lat, pokud se chcete sout#%e ú&astnit?
1. Na webov'ch stránkách City & Guilds si stáhn!te p&ihlá)ku v sekci „Novinky” (hlavní strana, levá 

strana)

2. Vypl(te p&ihlá)ku a registrujte Va)i )kolu. 

3. Vypln!nou naskenovanou p&ihlá)ku za)lete na simona@cityandguilds.cz nejpozd!ji do 21.10. 
2011.

4. Vyzkou)ejte si se studenty vzorov' test na: http://cityandguilds.cz/index.php?
cat=5-5-2&path=iesol.b2.communicator

5. Prostudujte se studenty po"adavky na znalosti v rámci jednotliv'ch dovedností. V IESOL 
Handbook naleznete informace t(kající se #tení, poslechu a písemného projevu. V 
ISESOL Handbook naleznete informace t(kající se ústního projevu.

6. V termínu od 26.10. - 28.10. obdr"íte elektronicky podklady pro sout!".

7. V termínu od 1.11. do 18.11. 2011 prove*te 'kolní kolo sout!"e. 

8. Více informací na simona@cityandguilds.cz nebo 604 109 374.

Registrace na sout!" je zdarma.

City & Guilds si vyhrazuje právo na zm!ny.
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