Podmínky účasti u zkoušek prokazujících znalost novořeckého jazyka
(Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας) a povinnosti uchazečůΠιστοποίηση της Ελληνομάθειας) a povinnosti uchazečů
Pozorně si přečtěte níže uvedené podmínky a v případě jakýchkoli nejasností se neváhejte obrátit
na příslušné zkušební centrum

Před zkouškami: Podání přihlášky
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•
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•

Přihlášky ke zkoušce se podávají v době, kterou určuje Centrum pro řecký jazyk (dále CŘJ),
příslušné danému zkouškovému období.
Pro účast u zkoušek musí uchazeč k 31.5. příslušného roku dovršit věk 8 let.
Pokud se uchazeč hlásí ke zkouškám A1 pro děti 8-12 let, musí k 31.5. příslušného roku
dovršit věk 8 let a nepřesáhnout věk 12 let.
Je možné skládat zkoušku i z více úrovní naráz za předpokladu uhrazení poplatku za každý
stupeň zkoušky.
Poplatek za zkoušku se nevrací za žádných okolností.
V žádném případě nelze za sebe poslat náhradníka.
CŘJ může, v součinnosti se zkušebním centrem, poskytnout specifické podmínky
uchazečům se speciálními potřebami (např. více času na písemnou zkoušku nebo více
přestávek atd.). Specifické podmínky se poskytují individuálně na základě vyplněného
formuláře a předložených podkladů.
Jméno a příjmení uchazeče se vyplňuje velkými písmeny a v podobě, v jaké je chce uchazeč
mít na osvědčení.
Uchazeč musí věnovat zvláštní pozornost správnému vyplnění požadované úrovně zkoušky.
CŘJ nebude brát zřetel na chybné označení úrovně po schválení přihlášky.
Změna zkušebního centra ze strany uchazeče je povolena pouze ve výjimečných případech
na základě odůvodněné žádosti adresované CŘJ a podané prostřednictvím zkušebního centra
minimálně jeden měsíc před datem konání zkoušek.
Spolu s přihláškou je uchazeč povinen vyplnit dotazník.
Uchazeč prohlašuje, že dává souhlas CŘJ se zpracováním osobních údajů uvedených v
přihlášce a dotazníku pro účely administrace zkoušek. Dále uchazeč uděluje souhlas s
využitím údajů v dotazníku, zvukové nahrávky ústní zkoušky a sešitu s písemným projevem
k výzkumným/vědeckým účelům. Jakékoli výzkumné/vědecké využití a zpracování výše
zmíněných údajů probíhá anonymně, tj. za současného vymazání osobních údajů uchazeče.

Po zkouškách: Výsledky
•
•
•

•

•

Aby uchazeč získal osvědčení o znalosti novořeckého jazyka na dané úrovni, musí uspět ve
všech částech zkoušky. Pokud neuspěje v jediné části, celkově neuspěl.
Aby uchazeč uspěl, musí získat v každé části alespoň 60%.
Celkové hodnocení uchazečů, kteří uspěli u zkoušek, se na certifikátech neuvádí číselně, ale
slovně dle následujícího klíče: «Καλώς» (“Dobře”) (= 60-72 bodů), «Λίαν καλώς» (“VelmiΚαλώς» (“Dobře”) (= 60-72 bodů), «Λίαν καλώς» (“Velmi» (“Dobře”) (= 60-72 bodů), «Καλώς» (“Dobře”) (= 60-72 bodů), «Λίαν καλώς» (“VelmiΛίαν καλώς» (“Dobře”) (= 60-72 bodů), «Λίαν καλώς» (“Velmi» (“Velmi
dobře”) (= 73-85 bodů), «Καλώς» (“Dobře”) (= 60-72 bodů), «Λίαν καλώς» (“VelmiΆριστα» (“Výborně”) (= 86-100 bodů).
Analytické výsledky zkoušek se odesílají zkušebnímu centru v druhé polovině července s
uvedením částí zkoušky, v kterých uchazeč uspěl či neuspěl, pomocí označení «Καλώς» (“Dobře”) (= 60-72 bodů), «Λίαν καλώς» (“VelmiΕπιτυχίαΑποτυχία» (“Uspěl”-”Neuspěl”).
Uchazeči mohou získat informace o výsledcích prostřednictvím svého zkušebního centra
nebo elektronicky na webové stránce, kde jsou uvedeny výsledky zkoušek
(http://www.greek-language.gr/certification/results/index.html). V žádném případě nelze
získat informace o výsledcích přímo z CŘJ.

•
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Uchazeč má v případě neúspěchu právo požádat během lhůty stanovené CŘJ o přezkoumání
výsledků písemné zkoušky za úplatu 60 eur, kterou složí na účet CŘJ.
Certifikáty se odesílají zkušebnímu centru, které je distribuuje úspěšným uchazečům.
V případě, že uchazeč změní poštovní adresu, je povinen včas informovat zkušební centrum.
V případě ztráty certifikátu může jeho držitel požádat CŘJ o vydání duplikátu po zaplacení
příslušného poplatku stanoveného CŘJ. V žádosti je třeba uvést důvod pro vydání duplikátu
certifikátu.

Na co musí uchazeč dbát během zkoušek
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Uchazeč musí znát číslo zkušebního centra a své číslo, datum, čas a místo konání zkoušek.
Tyto informace mu včas poskytne zkušební centrum, u kterého si podal přihlášku.
Pokud by uvedené informace nebyly uchazeči poskytnuty, je povinen si je vyžádat.
Uchazeč je povinen dostavit se do zkušební místnosti alespoň 15 min. před začátkem
zkoušky a musí mít s sebou platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas,
řidičský průkaz atd.), kterým se na požádání může kdykoli prokázat.
Není dovoleno, aby měl uchazeč ve zkušební místnosti slovník, knihy, papíry a obecně
jakýkoli předmět kromě propisky, tužky a gumy.
Mobily musí být vypnuté a umístěné v tašce nebo kapse po celou dobu zkoušky.
Uchazeč musí psát své odpovědi pouze modrou nebo černou propiskou. Obyčejnou tužku
může používat pouze pro pomocné poznámky a pro psaní nanečisto může využít prázdné
stránky v sešitě. Před odevzdáním sešitu je dobré poznámky nanečisto vygumovat.
Je zakázáno používání opravného laku. Chyby lze jednou čarou přeškrtnout.
Během zkoušky nesmí uchzeči mluvit a vyrušovat ostatní.
Uchazeč musí na sešity napsat čitelně své jméno a číslo.
Pokud je sešit, který dostane uchazeč, odlišný, něco v něm chybí, není dobře vytištěný nebo
vykazuje jakýkoli jiný nedostatek, musí si od dozoru vyžádat nový výtisk.
Během písemné zkoušky se nedělá přestávka a uchazeč nemůže odejít z místnosti před jejím
koncem. Může opustit místnost z vážného důvodu a pouze za doprovodu dozoru.
Pokud některý z uchazečů poruší výše uvedená pravidla, může být na základě závažnosti
svého přestupku ze zkoušky vyloučen. Poplatek za zkoušku se nevrací.

