PŘIHLÁŠKA NA CERTIFIKOVANOU ZKOUŠKU
Z ČEŠTINY PRO CIZINCE
チェコ語検定試験(CCE) 申込書

Identifikační údaje 氏名・連絡先
Jméno 名前:
Příjmení 苗字:
E-mail:
Termín zkoušky 試験日

-- Vyberte 選ぶ --

Zkouška 試験
Zkoušku CCE na této úrovni skládám poprvé チェコ語検定試験の今
回の級は、初めての受験ですか:

ANO/NE

Pokud NE
ＮＥの場合
Rok 年:

-- Vyberte --

Měsíc 月:

-- Vyberte --

Místo 場所:

-- Vyberte --

Jinde その他の場所:
Další údaje その他の情報
-- Vyberte –
Pohlaví 性別:

Muž 男性
Žena 女性

Datum narození 生年月日:
Místo narození (obec)出生地:
Státní příslušnost 国籍:

-- Vyberte –
Japonsko 日本

Bez státní příslušnosti 無国籍
Adresa pro zaslání osvědčení 合格証の送付先
Ulice 市区町村:
Číslo domu 番地:

Město 都道府県:
PSČ 郵便番号:
Stát 国名:

-- Vyberte –
Japonsko 日本

Telefon 電話番号:
Poznámka その他
Poznámka その他:

Souhlas 同意
Souhlasím se zasíláním obchodního sdělení na uvedený e-mail
おすすめ情報メールを受け取ることに同意します
Dotazník 質問票
Získané informace budou sloužit pouze pro potřeby
Výzkumného a testovacího centra Ústavu jazykové a
odborné přípravy Univerzity Karlovy a nebudou v
žádném případě poskytnuty třetí straně.
ご回答いただいた情報は、試験の為のみに使用し、決して第
三者に譲渡いたしません。

-- Vyberte –
Nejvyšší dosažené vzdělání 最高
学歴:

Základní 義務教育
Vysokoškolské 大学
Středoškolské s maturitou 高校
Středoškolské odborné 高等専門学校

-- Vyberte –
Zaměstnání 職業:

Mateřský jazyk 母語:

student(ka)学生
zaměstnaný/ zaměstnaná 社会人
nezaměstnaný/ nezaměstnaná/無職
v domácnosti 主婦・主夫
jiná možnost その他

-- Vyberte –
japonština 日本語

-- Vyberte –
Jazyky, kterými se ještě
domluvím
使用することのできる言語:

angličtina 英語
němčina ドイツ語
francouzština フランス語
ruština ロシア語
čínština 中国語

-- Vyberte --- Vyberte –
Jak dlouho se učím česky チェコ
語の学習期間:

Kde jsem se učil(a) česky チェコ
語を習いはじめた場所:

méně než 6 měsíců 半年未満
6 měsíců až 1 rok 半年－1 年
1 rok až 2 roky １－２年
3 roky až 5 let ３－４年
6 až 10 let ６－１０年
více než 10 let １０年以上
nikdy jsem se neučil(a) 習ったことはない

na univerzitě mimo ČR (např. ve své zemi)チェコ以
外の大学（母国など）
na jazykové škole mimo ČR チェコ以外の国の語
学学校
soukromě mimo ČR チェコ以外で個人指導
na Českém centru チェコセンター
v ČR na univerzitě チェコ国内の大学
na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity
Karlovy (ÚJOP UK) カレル大学語学研究所（ÚJOP
UK）
v ČR na jazykové škole チェコの語学学校で
v ČR soukromě チェコで個人指導
sám/sama 独学
jinde その他

Proč se učím česky チェコ語を学

chci bydlet v ČR チェコに住みたいため

ぶ理由:

chci pracovat v ČR チェコで働きたいため
chci studovat v ČR チェコで学びたいため
z osobních důvodů (např. rodiče, manžel, manželka
atd. jsou Češi)個人的な理由（両親、配偶者などがチ
ェコ人である）
chci získat v ČR azyl チェコで保護を受けるため
zajímám se o českou kulturu / historii / literaturu atd.
チェコの文化、歴史、文学などに興味がある
jako další cizí jazyk ve škole 学校での選択科目と

して
pro zábavu, jako hobby 趣味
jiné důvody その他
Jiné důvody その他の理由:
Proč dělám zkoušku CCE
チェコ語検定を受ける理由:

kvůli zaměstnání 仕事のため (1)
kvůli dalšímu studiu さらなる勉強のため (2)
z osobního zájmu 個人的な興味で
jiné důvody その他 (3)

(1) Uveďte název
společnosti/firmy
(1)の場合：会社名をご記入下さ
い:
(2) Uveďte název univerzity
(2)の場合：大学名をご記入下さ
い:
(2) Uveďte název fakulty
(2)の場合：学部名をご記入下さ
い:
(3) Jiné důvody
(3)の場合：その他の理由をご記
入下さい:
Jak jsem se o zkoušce dozvěděl(a)
この試験のことはどのようにお
知りになりましたか:

na internetu ネット上で
z propagačních materiálů (letáčky apod.)宣伝資材で
（チラシなど）
prostřednictvím instituce (např. Českého centra,
univerzity, jazykové školy)団体を通じて（チェコセン
ター、大学、語学学校など）
od učitele češtiny チェコ語の先生より
od kamaráda 友人より
jinak 他で

Uveďte jak 他の場合どちらです
か:

Zkušební řád 試験規定
Tímto prohlašuji, že jsem se seznámil/a se Zkušebním řádem.
とで、試験規定を読み、理解したことを表明します

チェックを入れるこ

