Základní podmínky pro konání zkoušek YLE- Young Learner English Tests

Podmínky registrace
K přihlášení na zkoušku je nutné doručit řádně vyplněnou přihlášku společně se
seznamy žáků nejpozději 6 týdnů před termínem zkoušky. Přihláška je závazná,
přesuny mezi termíny a místy nejsou možné. Doklad o zaplacení zkoušky je nutné
předložit společně s přihláškou. Toto neplatí u platby fakturou. Zkoušku ani
jednotlivé registrace není možné zrušit či měnit. Poplatek se nevrací při odstoupení
ze zkoušky. V případě nemoci je možné požádat o vrácení 50% registračního
poplatku, a to do 7 dnů po termínu zkoušky. Pro vrácení je nutné doložit vyplněný
formulář (Žádost o 50% refundaci) společně s lékařským potvrzením.

Uspořádání místnosti pro písemný test a poslechovou část zkoušky:



odpovídající počet stolů a židlí pro usazení všech kandidátů
školní uspořádání, kandidáti jsou usazeni jedním směrem dle následujícího
schématu

British Council se zavazuje organizačně zajistit zkoušku v daném místě za
předpokladu, že se přihlásí dostatečný počet zájemců. Minimální počet kandidátů
pro zajištění zkoušky v místě školy je 18.



Odpovídající zkoušková místnost:













klidné prostředí
dostatečný prostor pro usazení všech přihlášených kandidátů
vhodné osvětlení, čistota, teplota mezi 20-25°C
nástěnné hodiny umístěné v čele místnosti
CD přehrávač nebo PC
tabule/ flipchart v čele místnosti
školní zvonění nebo hlášení nesmí vyrušovat kandidáty během testování
(nejlépe klidné křídlo na škole, dále od školní jídelny apod.)
jakékoliv materiály v anglickém jazyce musí být odstraněny nebo zakryty
pokud zároveň probíhá výuka, je třeba zajistit dostatečný klid na chodbách o
přestávce

V prostorách budovy musí být nadále k dispozici:



dostatečně velká čekárna pro všechny kandidáty
toalety

Do zkouškové místnosti si mohou žáci přinést pouze penál, který musí být po
dobu zkoušky otevřen a pití v průhledné láhvi (tužka, pastelky, guma zajistí
British Council). Telefony a další osobní věci nemohou být v testovací místnosti.

minimální rozestupy mezi kandidáty 1.25m, dobrá akustika v celé
zkouškové místnosti
dobré technické vybavení pro přehrání CD

Uspořádání místnosti pro ústní část zkoušky:



dostatečná kapacita pro konání ústní části všech přihlášených kandidátů
1 stůl a 2 židle (v každé místnosti) pro usazení zkoušejícího a kandidáta

Dostatečný počet vyučujících pro zajištění chodu zkoušky:
Př. 30 žáků skládajících zkoušku Flyers
1. třída – písemná část –15 žáků +1 x supervisor British Council
2. třída – ústní část – 15 žáků + 1x zkoušející British Council
3. třída – žáci čekající na zkoušku + 1 učitel
4. třída – žáci čekající po zkoušce + 1 učitel
(Případně další vyučující dozor na chodbě)

