
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 

Hodonín, příspěvková organizace, Legionářů 813/1, PSČ 695 11 
 518 351 172, www.goah.cz, e-mail: podatelna@gymhodonin.cz 

 

zahajuje od 1. března 2016 
 

ZZÁÁPPIISS  nnaa  ssttááttnníí  jjaazzyykkoovvéé  zzkkoouušškkyy  zzáákkllaaddnníí  
z anglického a německého jazyka - jarní termín 

 

Státní jazyková zkouška základní z ANGLICKÉHO JAZYKA 
se bude konat v pátek 13. května 2016 v 13.30 hodin 

 
Státní jazyková zkouška základní z NĚMECKÉHO JAZYKA 

se bude konat v pátek 13. května 2016 v 13.30 hodin 

 
Obsah státní jazykové zkoušky základní je zaměřen na témata denního života v dané jazykové 

oblasti a v České republice. SJZZ se skládá z písemné a ústní části. 
 

Požadavky: Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i psanému textu 

a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků 

stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole; 

požaduje se znalost 2000 - 2500 lexikálních jednotek. 
 

V písemné části zkoušky se ověřuje: 

a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu 600 – 800 slov 

b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov 

c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu 

d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce 
 

Celková doba trvání písemné zkoušky je stanovena na 4 hodiny. Při ověřování dovedností 

uvedených v odstavci a) a b) může uchazeč používat slovník. 
 

V ústní části zkoušky, která trvá 15 – 20 minut se ověřuje: 

a) schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života 

b) dovednost plynně hovořit o daných tématech 
 

Pro hodnocení ústní části zkoušky je rozhodující praktické zvládnutí jazyka v jeho sociálních 

funkcích. Přihlíží se rovněž k výslovnosti, k intonaci, celkové dynamice ústního projevu. 

 

Poplatky za SJZZ: 
 

 písemná část - 2 500 Kč - úhrada na účet nebo v hotovosti (při neúspěchu se již zaplacený 
poplatek nevrací) 

 ústní část - 500 Kč - úhrada v hotovosti v den konání zkoušky 

   

U zápisu na sekretariátě školy (1. patro) obdržíte: 

přihlášku, pozvánku a tematické okruhy pro ústní část zkoušky. 


