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VÁŽENÁ PANÍ ŘEDITELKO / VÁŽENÝ PANE ŘEDITELI, 
 

Rádi bychom Vám představili organizátora projektu  TOEFL JUNIOR® PRO VŠECHNY zaměřený na základní, 

střední školy a gymnázia a sponzora naši konferenci, společnost ETS GLOBAL.  
 
Misí ETS je zvyšovat kvalitu a rovnost přístupu lidí ke vzdělání v globálním měřítku tím, že vytváří systém hodnocení 
založený na důsledném výzkumu. ETS slouží jednotlivcům, vzdělávacím institucím a vládním agenturám 
prostřednictvím ustálených způsobů certifikace učitelů, učení se anglickému jazyku a vzdělávání na úrovni základních 
a středních škol a následujících vyšších stupňů vzdělávání, stejně tak provádí výzkumy ve vzdělávání, analytické 
studie a studie postupů.  
 
ETS, která vznikla v roce 1947 jako nezisková organizace,  vyvíjí, spravuje a vyhodnocuje více než 50 mil. testů ročně – 
včetně testů TOEFL®, TOEIC®, GRE® a Praxis Series™ hodnocení – ve více než 180 zemích světa na více něž 9 000 
místech. ETS navíc tvoří testovací nástroje pro vlády, ministerstva, státní agentury a také firmy a právní subjekty s 
ohledem na předmět činnosti. 

Akademické instituce spolupracující s ETS Global kladou velký důraz na kvalitu jazykových schopností studentů a 
proto zařazují ETS testy do studijních programů a jako předpoklad k ukončení studia. Tak, studenti mají možnost 
prokázat své jazykové dovedností pomoci světově nejpopulárnějších zkoušek z jazyků.  

Akademické instituce, které důvěřují ETS vynikají v globálním vzdělávacím trhu tím, že zvyšují prestiž své instituce a 
poskytují konkurenční výhodu pro své žáky, maturanty a absolventy. ETS se z důvodu kvality svých produktů těší 
světovému uznání. Základem pro úspěch ETS jsou bezvadné, objektivní a spolehlivé testy. 

ETS testy jsou rozhodnutím MŠMT zařazeny na Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému 
jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech. 

UZNÁVÁNÍ A ZVÝHODNĚNÍ ETS ZKOUŠEK V ČR: 
 

MŠMT zveřejnilo informace o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze nahradit jednu povinnou a jednu 
nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 6 školského zákona. V 
souladu s § 19a odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy může zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka 
profilové části maturitní zkoušky jakoukoliv jazykovou zkoušku se seznamu dokládající jazykové znalosti žáka na 
úrovni B1. V seznamu jsou zařazeny tyto ETS zkoušky:  

 Anglický jazyk: TOEIC®, TOEIC Bridge™, TOEFL iBT®, TOEFL iTP® Level 1, TOEFL Junior® 

 Německý jazyk: WiDaF® (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft), WiDaF® Basic 

 Francouzský jazyk: TFI™ (Test de Français International™) 

CÍL PROJEKTU:  

 

 ředitel školy může zvolit výsledek zkoušky TOEFL Junior® (nebo jakekoliv jiné ETS zkoušky ze seznamu) 
dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni min.B1 jako náhradu zkoušky z cizího jazyka profilové části 
maturitní zkoušky. 

 možnost otestovat úroveň znalostí anglického jazyka svých žáků kdykoliv v pruběhu roku za zvýhodněných 
podmínek.  

 možnost stát se registračním nebo testovacím centrem ETS Global. 

ZASTAVTE SE U STÁNKU ETS GLOBAL PRO VÍCE INFORMACÍ, ANEBO KONTAKTUJTE PANÍ KRAL 

NA:  lkral@etsglobal.org    
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