INFORMATIVNÍ TEXT PRO JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM STÁTNÍ
JAZYKOVÉ ZKOUŠKY (SJZ), KTERÉ POŘÁDAJÍ SJZ – PODZIM 2020
1) Červen:
Škola, která bude SJZ pořádat poprvé, zahájí práce na přípravě kompletní sady materiálů pro
ústní část SJZ příslušného jazyka a obtížnosti zkoušky. Vychází přitom ze závazných pravidel,
která byla přijata poradním sborem jazykových škol s právem SJZ a o která lze požádat JŠ Brno,
mail: reditel@sjs-brno.cz
Na stránkách www.sjs.cz jsou uvedeny tematické okruhy k ústní části SJZ a další informace.
Ředitel školy zašle mailem žádost o zaslání objednávkového listu na emailovou adresu JŠ Praha
nebo JŠ Brno a přiloží kopii jmenovacího dekretu předsedy komise pro SJZ pro rok 2020.
JŠ Praha vytváří testy k SJZ:
- z němčiny - SJZZ
- z češtiny pro cizince - SJZZ, SJZV
- z ruštiny - SJZZ, SJZV
Mail: sekretariat@sjs.cz
JŠ Brno vytváří testy k SJZ:
- z angličtiny - SJZZ, SJZV
- z němčiny - SJZV
Mail: sjs-brno@sjs-brno.cz
2) 20. – 31. Srpen:
Ředitel obdrží objednávkový list, který vyplní, opatří razítkem a podpisem a zašle zpět, nejpozději
do 10. 9. 2020. K objednávkovému listu přiloží kopii jmenovacího dekretu předsedy komise pro
SJZ pro rok 2020 - pokud tak neučinil v červnu.
3) Září:
Nejpozději do konce září uhradí škola zálohovou fakturu za objednané testy.
4) Říjen:
Ředitel školy obdrží testy k SJZ do vlastních rukou 5 pracovních dní před dnem konání SJZ, dále
obdrží daňový doklad.
Testy k SJZ je možné v Praze či Brně převzít osobně na základě dohody.
Ředitel školy je povinen používat náležité dokumenty - zejména Protokol o písemné části státní
zkoušky, do kterého se zapisují informace o průběhu písemné části zkoušky.
5) Říjen - Listopad:
Probíhají ústní zkoušky. Podle Vyhlášky č. 33/2005 Sb. se ústní zkouška může konat nejdříve 5
pracovních dnů po zkoušce písemné. Ředitel školy je povinen používat

následující dokumenty: Záznam o státní jazykové zkoušce (vyplňuje při zkoušce komise pro SJZ) a
Vysvědčení o státní jazykové zkoušce, které si zakoupí v SEVT.
Upozornění: Objednané materiály pro SJZ mohou být použity pouze pro konkrétní termín
zkoušky, tj. 16. 10.2020 a 23. 10. 2020.
Termíny písemných částí SJZ
16. 10. 2020 - pátek (začátek ve 13:30) SJZ základní
23. 10. 2020 - pátek (začátek ve 13:30) SJZ všeobecná

