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PŘIHLÁŠKA K MEZINÁRODNÍM ZKOUŠKÁM Z NĚMECKÉHO 
JAZYKA GOETHE-INSTITUTU 
 
 
 
Jméno a příjmení:  
 
Bydliště (ulice, město, PSČ): 
 
Datum narození (den, měsíc, rok): 
 
Místo narození: 
 
Národnost: 
 
E-mail: 
 
Mobilní telefon/telefon: 
 
 
 
Název zkoušky:  
 

 FIT IN DEUTSCH 1 
 
 GOETHE-ZERTIFIKAT A2/ Fit 2 NEU 
 

 START DEUTSCH 1 

 

 GOETHE-ZERTIFIKAT A2 

 

 GOETHE-ZERTIFIKAT B1 

 

 GOETHE-ZERTIFIKAT B2 

 

 GOETHE-ZERTIFIKAT C1 

 
 GOETHE TEST PRO 

 
 

 
Zaškrtněte název zkoušky, na kterou se přihlašujete.  
 
 
Datum písemné zkoušky: 

Datum ústní zkoušky:* 

Místo konání zkoušky:* Hello language centre s.r.o., Novinářská 7, Ostrava 

 

Poplatek za zkoušku: viz Příloha 2 (Ceník platný pro rok 2020)  
* Přesná hodina zkoušky a zkušební místnost Vám bude sdělena písemně/e-mailem minimálně  
1 týden před konáním zkoušky . 
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ZPŮSOB PLATBY 
 

Přihlášky spolu s dokladem o zaplacení zašlete nejpozději do termínu uvedeném na webových 
stránkách jazykové školy Hello-uzávěrka přihlášek a plateb). Přihláška bez dokladu o zaplacení 
není platná. Na datum razítka pošty nebude brán zřetel. Platbu lze také provést hotově v 
kanceláři školy. 
 
Název banky: FIO banka 2010 
Bankovní účet číslo: 2600278603/2010 
Variabilní symbol: rodné číslo uchazeče 
 
 
Přihláška na zkoušku je závazná, není možné zkoušku přeložit na jiný termín nebo měnit typ 
zkoušky. Od přihlášení ke zkoušce není možné odstoupit po termínu uzávěrky přihlášek na 
zkoušku. V tomto případě propadá poplatek za zkoušku Hello language centre s.r.o. Účastníci 
zkoušky jsou povinni se seznámit se zkouškovým řádem. 
 
 
Přihlašuji se na tuto zkoušku a potvrzuji, že: 

 beru na vědomí podmínky registrace (viz Příloha 1) a že jsem byl seznámen se 
zkouškovým řádem a prováděcími předpisy v aktuálním znění a že je uznávám.  

 souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů za účelem registrace ke zkoušce. 
 jsem uhradil poplatek za zkoušku. 
 němčina není mým mateřským jazykem. 

 
V (místo)   dne (datum) 

 
 
 
 
Podpis:  Podpis zákonného zástupce: 
 
Hello language centre s.r.o. se zavazuje: 

 zajistit průběh zkoušky podle platných předpisů. 
 zajistit před a v průběhu zkoušky rovné zacházení podle odpovídajících platných 

předpisů.  
 informovat registrovaného kandidáta o přesném termínu a místu konání zkoušky 

nejpozději 1 týden před zkouškou. 
 informovat kandidáta, který vykonal zkoušku, o výsledku zkoušky a předat mu/jí 

příslušnou dokumentaci v nejbližším možném termínu po obdržení výsledku/certifikátu.  
 

 
 
V (místo)   dne (datum) 
 
Podpis pracovníka Hello language centre s.r.o.  _______________________________________ 
 
 
Hello language centre s.r.o. 
Novinářská 7 
Ostrava 
702 00 
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Prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních dat  
 
 
Příjmení, jméno: _______________________________ 
 
Podpisem tohoto prohlášení uděluji souhlas k tomu, že zkouškové centrum a Goethe-Institut mohou 
předat má osobní data ("data"), která byla sdělena v rámci mé přihlášky, stejně jako případná data v 
souvislosti s plněním smluv, jež se mnou budou v budoucnosti uzavřeny, za účelem jejich uložení v 
centrální databázi zákazníků Goethe-Institutu e.V. se sídlem v Mnichově/Německo ("centrála") a že 
tato data tam mohou být sloučena s mými dalšími, již existujícími, daty.  
Dále souhlasím s tím, že moje data mohou být použita zkouškovým centrem a Goethe-Institutem 
kromě účelu plnění smlouvy také v celém rozsahu k účelům průzkumu trhu, reklamním a 
marketingovým účelům, které se vždy budou týkat nabídky služeb zkouškového centra a Goethe-
Institutu, zejména jde o mnou uvedené adresné údaje, na něž mi může být poštou nebo - na základě 
mého zvláštního přání - také telefonicky, faxem, e-mailem nebo pomocí SMS zasílána odpovídající 
reklama nebo poptávka ("informace"), například o nové nabídce kurzů zkouškového centra a Goethe-
Institutu.  
Za účelem kontroly pravosti a vydání náhradních potvrzení mohou být dále do centrály předána data 
týkající se mnou složených zkoušek a tam mohou být v centrálním archivu zkoušek (maximálně 10 let) 
uložena a využívána. Pokud se bude jednat o data ohledně zkoušek opravňujících k přistěhování 
manžela/manželky, může centrála na vyžádání německých úřadů potvrdit pravost vysvědčení, jež 
jsem úřadu předložil.  
Má data nebudou zkouškovým centrem a Goethe-Institutem používána k jiným účelům, než jsou 
uvedeny v tomto prohlášení a nebude je předávat třetím osobám. Výjimkou jsou případy, kdy se 
ohledně dat vyskytne důvodné podezření z jejich zneužití.  
Jsem si vědom toho, že mohu využití mých dat za účelem průzkumu trhu a k reklamním a 
marketingovým účelům kdykoli odmítnout.  
 
Místo, datum, podpis _____________________________ 

 
Ano, přeji si dostávat informace také e-mailem/ SMS/ telefonicky/ faxem  
 
Místo, datum, podpis _____________________________ 

 
Právo na námitku  
 
Vaše výše zmíněné právo na námitku můžete využít buď nyní, nebo kdykoli později:  
 
o Tímto odmítám již nyní zpracování a využití mých dat k reklamním a marketingovým účelům  
 
Místo, datum, podpis _____________________________ 
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Příloha 1 
 

Organizační pokyny 
 
Ke zkoušce si přineste: 

 občanský průkaz s fotografií nebo pas, aby dozírající mohl před začátkem zkoušky ověřit vaši 
totožnost. 

 pití a malou svačinu. 
 psací potřeby. Při zkoušce můžete používat pouze černě, nebo modře píšící propisovací 

tužku, či pero. Nepoužívejte tužku obyčejnou. 
 
Při zkoušce nesmíte mít u sebe tašky, mobily ani své pomocné papíry. Na lavici vám v průběhu 
zkoušky zůstávají pouze předměty bezprostředně související s testováním. Vše ostatní, včetně svých 
osobních věcí a vypnutých mobilů, odložíte v testovací místnosti na vyhrazené místo.  
 
Ke zkoušce se dostavte minimálně 15 min před stanoveným začátkem zkoušky. 
 
Pokud se na zkoušku dostavíte po jejím zahájení, nebudete se jí moci zúčastnit a poplatek za zkoušku 
vám nebude vrácen. 
 
Během zkoušky se vyvarujte jakéhokoliv nečestného nebo podvodného jednání. V případě, že budete 
přistiženi, dozírající vám test odebere, vykáže vás z místnosti a zkouška bude považována za 
neplatnou. V tomto případě vám nevzniká nárok na vrácení poplatku za zkoušku. 
 
Pokud jste hotov před koncem stanovené doby, můžete zkušební místnost opustit. Upozorníte 
dozírajícího zvednutím ruky a počkáte, až k vám přijde. Předáte mu veškeré testové materiály, 
vezmete své osobní věci a v tichosti odejdete. Do místnosti se již nemůžete vrátit. 
 
Výsledky zkoušky obdrží kandidáti po ústní zkoušce. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát do 3 až 5 
týdnů od konání ústní zkoušky. Certifikáty je možné si vyzvednout přímo v naší kanceláři školy. 
 
Pokud se ke zkoušce nedostavíte bez udání důvodu, přijdete po zahájení zkoušky, odstoupíte od 
zkoušky v jejím průběhu, nebo jste ze zkoušky dozírajícím vyloučen, nemáte nárok na navrácení 
uhrazeného poplatku. 
 
Upozorňujeme, že Hello language centre s.r.o. není odpovědno za jakékoli změny, ke kterým dojde z 
důvodů, které nelze ovlivnit. Pokud bude zkouška přerušena, zrušena nebo odložena, budeme se 
snažit zajistit náhradní služby tak rychle, jak to bude možné.  

 
Testové materiály jsou majetkem Goethe-Institutu Mnichov. Kandidát nemůže testovací materiály 
obdržet.  
 
Příloha 2 

Platný ceník zkoušek pro rok – 2020 
 
Zkouška       Úroveň     Cena   
Fit in Deutsch 1    A1     Kč 1.200 
Goethe-Zertifikat A2/Fit2 NEU  A2     Kč 1.400 
Start Deutsch 1     A1      Kč 2.000 
Goethe-Zertifikat A2   A2      Kč 2.200 
Goethe-Zertifikat B1    B1      Kč 3.500 
Jednotlivé moduly (Lesen/ Hören/ Schreiben/ Sprechen) B1 Kč 1.050 
Goethe-Zertifikat B2     B2      Kč 4.000 
Jednotlivé moduly (Lesen/ Hören/ Schreiben/ Sprechen) B2 Kč 1.200 
Goethe-Zertifikat C1     C1      Kč 4.500 
GOETHE TEST PRO        Kč 2.000 


