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Kdo může psát test?
Každá škola může nominovat 10 – 100 studentů, kteří se zúčastní testu. Studenti mohou být z jakéhokoliv
ročníku a mohou se zúčastnit i žáci, kteří se zúčastnili předchozích ročníků. Školy, které chtějí nominovat více
než 60 studentů, nechť oznámí tuto skutečnost do 15. listopadu organizátorům.

Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je společnost Czech-us, v. o. s., IČ: 27456927, www.czech-us.cz.

Test
Test byl vypracován specialisty z jazykové školy Akcent College (www.akcentcollege.cz).
Celkem je v testu možné získat 108 bodů. V případě, že bude pořadí studentů nerozhodné, vyhrává student /
škola s lepším časem.
Test se skládá z gramatiky, čtení a poslechu na úrovni B2 – C1 dle společného evropského referenčního
rámce. Test je velmi náročný, jak požadavky na znalosti, tak svoji délkou. Není nutné se stresovat, pokud
nezvládnete test celý a nebo nebudete znát odpovědi na všechny otázky.
Test se koná 19. listopadu 2014 mezi 9:30 – 11:30 h. Přesný čas začátku testu pro vaši školu a účastnické
číslo obdržel vyučující na kontaktní e-mailovou adresu. Internetový odkaz na test zašleme vyučujícím na emailovou adresu 18.11. Rovněž bude vyučujícím zaslána verze videa ve formátu AVI, aby bylo možné pustit
test všem studentům najednou, v případě pomalého připojení nebo pomalých počítačů na škole. Test bude
trvat 60 minut od přihlášení do testu.
Po přihlášení do testu nezavírejte okno testu ani znovu nenačítejte stránku. Pokud se test nenačte do 60
sekund, obnovte stránku pomocí klávesy F5. Během testu nepřecházejte na žádnou jinou stránku
v prohlížeči, neotevírejte žádný soubor uložený v počítači, ani nepoužívejte jiná zařízení či slovníky. Veškeré
pomůcky jsou při testu zakázány. Rovněž je v průběhu testu zakázána veškerá komunikace, ať již verbální či
elektronická. Test má zabudované bezpečnostní prvky pro odhalení pokusů o podvody.

Ceny v soutěži
Ceny jsou zveřejněny na webové stránce ar.czech-us.cz/ceny.php. Ceny nejsou přenositelné ani směnitelné
za finanční prostředky nebo jinou věcnou cenu.
V soutěži o nejlepší školu vyhrává škola, která má vyšší průměrný počet bodů. Novinkou v letošním roce je
model vyhodnocení v soutěži o nejlepší školu. S přihlédnutím k faktu, že školy mohou nominovat různý počet
studentů a my vás nechceme demotivovat k nominování méně studentů, do soutěže o nejlepší školu vždy
vstoupí nejlepších 10 studentů z dané školy. Pokud tedy škola nominuje 50 studentů, zprůměrujeme
výsledky deseti nejlepších studentů. Do soutěže tedy vstupují všechny školy, které nominují více než 10
studentů (což je zároveň minimum k účasti v soutěži).
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Minimální softwarové požadavky pro test
Test je optimalizovaný pro nejnovější verze prohlížečů Internet Explorer, Google Chrome, Mozila Firefox a
Safari. Nutností je nejnovější verze Adobe Flash Player, povolený JavaScript a ukládání cookies v prohlížeči.
Test je optimalizovaný i pro mobilní zařízení s nejnovějším systémem Android. Nedoporučujeme zařízení od
společnosti Apple. Studenti mohou využívat vlastní zařízení při zajištění dozoru kantora.
Připravenost zařízení pro test si můžete otestovat na adrese
http://anglictinarroku2014.appspot.com/. Testovací verze bude dostupná do 15.11. Test lze
provést na jednom počítači pouze jednou. Pokud není počítač připraven, test vás upozorní
s popisem chyby, kterou můžete předat svému IT.

Ochrana osobních údajů
S osobními údaji bude nakládáno dle č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vyplněním kontaktních
údajů do testu je udělen souhlas se zasíláním obchodních sdělení od organizátora soutěže ve smyslu zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Vyhodnocení výsledků
Konečné výsledky budou zveřejněny do 30. listopadu. Studenti uvidí svůj počet bodů ihned po vyplnění
testu.

Videa v soutěži
Videa budou vložena přímo v testu. Pokud máte pomalejší internetové připojení, můžete je uložit do školních
počítačů. Videa k uložení budou kantorům zaslány den před testem.
Studenti si mohou video pouštět bez omezení počtu spouštění. Každý student si musí k testu přinést
sluchátka, aby svým videem nerušil ostatní písaře testu. Během psaní testu není povolené poslouchat hudbu
nebo jiný obsah než jsou videa v soutěži.

Závěrečná ustanovení a kontaktní údaje
Tato pravidla mohou být do konání testu aktualizována. V případě aktualizace pravidel budou všechny školy
upozorněny na kontaktní e-mailovou adresu.
Jakékoliv dotazy, problémy nebo připomínky nyní i při psaní testu, nám pište na e-mail ar@czech-us.cz nebo
využijte telefonní číslo +420 211 221 501.
Ze strany organizátora je za nouzový kontakt považována e-mailová adresa kantora. Pokud dojde
k problému na naší straně, spojíme se s kantorem přes e-mail zadaný při registraci do soutěže.
Přejeme Vám hodně štěstí v soutěži!
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