s právem státní jazykové zkoušky
Lidická 135
tel.: 383 372 280

e-mail: skola@sos-sou.volyne.cz
web: www.sos-sou.volyne.cz

Rakouský jazykový diplom (ÖSD)
Škola je oprávněna organizovat a provádět následující zkoušky:
Typ
zkoušky

Část
zkoušky

Grundstufe
Deutsch

písemná část

Zertifikat
Deutsch

písemná část

Mittelstufe
Deutsch

písemná část

ústní část
ústní část

ústní část

Cena

Cena

1. termín

2. termín

pro žáky SŠ a JŠ včetně
jazykových kurzů

pro externí uchazeče

20. 1. 2017

2. 6. 2017

1 700 Kč

2 150 Kč

Stupeň A2

20. 1. 2017

2. 6. 2017

celá zkouška 2 300 Kč
1 modul 675 Kč

celá zkouška 2 500 Kč
1 modul 750 Kč

Stupeň B1

20. 1. 2017

2. 6. 2017

2 400 Kč

2 700 Kč

Cvičné písemné zkoušky ÖSD:
2. 12. 2016 a 17. 3. 2017 od 12:00 hodin

SERR

Stupeň B2

300 Kč

Podmínkou přihlášení ke zkouškám ÖSD pro externí uchazeče je účast na cvičné písemné zkoušce.
Pokud se poté přihlásí na zkoušku, bude jim poskytnuta sleva 100 Kč z ceny zkoušky.
Na cvičné zkoušky ÖSD se není třeba hlásit předem.
Zkoušky Grundstufe Deutsch a Mittelstufe Deutsch: písemná a ústní část, uvedené ceny jsou za obě části.
Písemná část: skládá se jako první
Ústní část: uchazeči skládají i v případě, že byli neúspěšní v písemné části.
DIPLOM: za úspěšně složené obě části
Úspěšná jedna část: doklad o absolvování této části, do roka by měl složit chybějící část zkoušky již jen za poloviční
cenu, nemusí tedy opakovat celou zkoušku.
NOVINKA: od roku 2014 – zkoušku Zertifikat Deutsch je možné po částech (modulech):
porozumění čtenému textu - porozumění slyšenému textu – psaní - mluvený projev.
Přihláška: celá zkouška nebo jednotlivé moduly
DIPLOM: za každý úspěšně složený modul (úspěšná písemná i ústní část)
Při neúspěšném složení některého modulu uchazeč opakuje pouze tento modul.
VYSVĚDČENÍ: pokud uchazeč složí všechny čtyři části najednou nebo během jednoho roku

PŘIHLÁŠKA A PLATBY:

lednový termín:
červnový termín:

do 20. 12. 2016
do 2. 5. 2017

Přihlášky a další informace:  388 440 670, 383 372 280, e-mail: skola@sos-sou.volyne, www.sos-sou.volyne.cz
Výhody zkoušek ÖSD:
- neomezená platnost a vysoká prestiž,
- zkoušky mezinárodně uznávané – práce ve firmách v německých firmách v ČR a práce a studium vysokých škol
v německy mluvících zemích,
- při přijímacím řízení na některých vysokých školách v ČR započítávány ve formě dodatečných bodů nebo jsou
uznávány místo zkoušky z cizího jazyka,
- možnost nahrazení profilové části maturitní zkoušky (dle § 81, odst. 6 zákona č.561/2004 Sb.).

