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Příloha 1.1 

 

Tabulka C3- 5A: Podíl dětí účastnících se vzdělávání v předškolních 

zařízeních dle imigračního původu, věku a dle území ve Spolkové 

republice Německo v roce 2011 (Bildung in Deutschland, 2012, s. 244) 

 

 

 

 

Území 

 Od 0-3 let Od 3-6 let 

 

Celkem 

Z toho   

Celkem 

Z toho  

S 

imigračním 

původem 

Bez 

imigračního 

původu 

Rozdíl 

v % 

S 

imigračním 

původem 

Bez 

imigračního 

původu 

Rozdíl 

v % 

v %  v %  

Německo 

 
25 14 30 16 93 85 97 12 

Západní 

Německo 
20 13 23 10 92 86 96 10 

Východní 

Německo 
47 24 52 28 95 76 99 23 
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 Příloha 1.2 

Tabulka C2-1A: Počet předškolních zařízení v roce 2006, 2008, 2010 a 

2011 dle typu zařízení a území (Bildung in Deutschland, 2012, s. 239) 

 

Zdroj: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kinder- und Jugendhilfestatistik, eigene Berechnungen 

                                                           
1
Do této skupiny patří zařízení, která nabízí věkově oddělené třídy pro děti mladší 3 let a pro děti ve věku 

od 3, popř.od 2 let, po nástup do školy, ale i zařízení s věkově smíšenými třídami pro děti mladší 3 let 

a předškolní děti. 

 

Typ zařízení 

 

2006 

 

2008 

 

2010 

 

2011 

Rozdíl 

2011 - 2006 2011-2010 

početně v % 

Německo 

Celkem 45.252 46.543 47.412 47.929 +5,9 +1,1 

Předškolní zařízení pro děti mladší 3 

let 

1.006 1.386 1.486  +145,6 +7.2 

Předškolní zařízení pro děti ve věku 

2- 8 let (bez školních dětí) 

25.699 25.069 22.892 22.156 -13,8 -3,2 

Předškolní zařízení pro více 

věkových skupin
1
 

18.948 20.468 23.134 24.287 +28,2 +5,0 

Západní Německo 

Předškolní zařízení pro děti mladší 3 

let 

516 928 1.299 1.390 +169,4 +7,0 

Předškolní zařízení pro děti ve věku 

2- 8 let (bez školních dětí) 

24.071 23.673 21.700 21.002 -12,7 -3,2 

Předškolní zařízení pro více 

věkových skupin 

11.726 12.925 15.248 16.290 +38,9 +6,8 

Celkem 36.313 37.526 38.247 38.628 +6,5 +1,1 

Východní Německo 

Předškolní zařízení pro děti mladší 3 

let 

89 78 87 96 +7,9 +10,3 

Předškolní zařízení pro děti ve věku 

2- 8 let (bez školních dětí) 

1.628 1.396 1.192 1.154 -29,1 -3,2 

Předškolní zařízení pro více 

věkových skupin 

7.222 7.543 7.886 7.997 +10,7 +1,4 

Celkem 8.939 9.017 9.165 9.247 +3,4 +0,9 



9 

 

               Příloha 1.3 

 

Tabulka: Vývoj počtu dětí s OMJ zapsaných ve FMŠ Sluníčko pod 

střechou k září příslušného kalendářního roku (dle Výkazů FMŠ Sluníčko 

pod střechou z let 2002 – 2012) 

 

Rok 

 

 

Celkový počet 

zapsaných dětí/počet 

odmítnutých žádostí 

Děti 

s OMJ 

 

Země původu 

 

 

2002 96 / 0 6 Arménská rep., Moldavská rep., Rusko, Vietnam 

2003 102 / 0 6 Arménská rep., Rusko, Ukrajina, Vietnam 

2004 102 / 0 4 Kazachstán, Rusko, Ukrajina 

2005 105 / 0 3 Kazachstán, Rusko, Řecko 

2006 114 / 0 3 Slovensko, Rusko, Řecko 

2007 120 / 0 4 Slovensko, Rusko, Ukrajina 

2008 120 / 0 8 Slovensko, Rusko, Ukrajina, Japonsko 

2009 120 / 2 11 Slovensko, Kazachstán, Rusko, Ukrajina, Japonsko 

2010 120 / 11 10 Slovensko, Kazachstán, Rusko, Ukrajina, Japonsko 

2011 120 / 19 23 Kazachstán, Rusko, Ukrajina, Japonsko 

2012 120 / 30 21 Kazachstán, Rusko, Ukrajina, Polsko, Srbsko, Čína 

2013 135 / 26 22 Rusko, Ukrajina, Polsko 
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 Příloha  2.1 
 

 Graf: Vývoj počtu cizinců s pobyty trvalými a dlouhodobými nad 90 dní v 

ČR (Český statistický ústav, 2014) 

 

 

       Příloha 2.2 

Zdroj: Cizinci: Vzdělávání (Český statistický úřad, 2014)  
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Příloha 3.1 – fotodokumentace předškolního zařízení Kita 

Wackelzahn 

Šatny dětí 
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Hlavní budova 

 

 

Obrazovka s fotografiemi v šatnách dětí; schránka na dopisy 
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Divadelní třída - Kočky 

Výtvarný ateliér - Motýlci 
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Naučná třida - Ježci 
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Experimenty s vodou a přírodními vědami 
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Jídelna 
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Předškolní třída 
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Příloha 3.2 – fotodokumentace jazykové podpory v Kita Wackelzahn 
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Jazyková podpora 
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Didaktické pomůcky 
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Didaktické pomůcky, metodická podpora 
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Projekt Schlaumäuse 
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Projekt Theater in der Kiste  

Projekt Canto elementar 
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Dotazník pro rodiče – příprava na konzultační hodinu 

Dotazník pro pedagogy - hodnocení konzultační hodiny 

Příloha 3.3 – fotodokumentace konzultačních hodin v Kita 

Wackelzahn 

Dotazník pro pedagogy – příprava na konzultační hodinu 
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Příloha 3.4 – fotodokumentace FMŠ Sluníčko pod střechou 
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Piktogramy na vchodových dveřích FMŠ Sluníčko pod střechou 

Piktogramy na vchodových dveřích FMŠ 

Sluníčko pod střechou 
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Příloha 4 - Přepis části polostrukturovaného rozhovoru  Petry Ristić s 

ředitelem německé MŠ Wackelzahn Kita, Oliverem Rohloffem, dne 

30.10.2013 

Ri: A kolik je v MŠ dětí s imigračním původem? 

Ro: Dětí s imigračním původem máme mezi 40- 45 % , tedy skoro polovinu. 

Ri: Změnil se tento poměr v posledních letech? 

Ro: Ne, vlastně je tento počet poměrně stabilní.Trochu se to teď změnilo v MŠ 

[Elementarbereich], kde máme hodně dětí s německo-ruským původem. Do jeslí se zase 

hlásili převážně německé rodiny, tak se to vyrovnalo, a nyní jsme opět na 40-45%. V 

posledních měsících přišlo více dětí z polských rodin, řekněme v posledním roce a půl. 

Procento ruských rodin je konstantní, pak tu máme několik dětí z muslimských rodin, 

převážně tureckých. To se víceméně nemění. 

Ri: A co učitelky s imigračním původem? Byly vybrány kvůli svému původu? 

Ro: Ano, také. Ve třídě Motýlků je Olga a Nastja, u Veverek je Evgenija. Elena přichází 

jen na jazykové  vyučování.Ta je externistka. Fyriel má sice také imigrační původ, ale v 

Německu už je velmi, velmi dlouho. Přijela již v mládí......V jeslích nemáme nikoho. 

Takže dohromady jsou to čtyři učitelky.... s Hedwigou pět [polská učitelka v důchodu 

pracující  na částečný pracovní úvazek]. Mezi správními zaměstnanci máme také 

několik [imigrantů]. 

Ri: Jaké projekty jazykové podpory nebo inkluzívní projekty  pro děti imigrantů ve vaší 

MŠ běží? 

Ro: Jazykova podpora se dělí na práci individuální nebo v malých skupinách, to je 

například projekt Schlaumäuse –   jediný certifikovaný počítačový program pro 

jazykovou podporu v předškolním věku. Zrovna obdržel nějakou cenu. Tento program 

má pevnou strukturu. Máme ho na dvou počítačích. Na nich pracuje, myslím, šest 

skupin. V každé skupině jsou dvě děti. Jedno mluví dobře německy a to druhé vůbec. 

Dohromady pracují na jednom počítači s tímto programem Schlaumäuse s našimi 

externisty [ Honorarkraft]. Velmi se nám to osvědčilo. Takže momentálně máme v šesti 

skupinách dvanáct dětí... Tento projekt je součástí individuální jazykové podpory. 

-  V tomto roce jsme začali s projektem Kita Plus. Od úřadu jsme dostali peníze navíc, 

protože máme relativně vysoký podíl imigrantů, takže jsme mohli zaměstnat ještě jednu 
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kolegyni, která se věnuje téměř výhradně jazykové podpoře....Ale ta je teď nemocná. 

Většinou pracuje s dětmi individuálně, maximálně ve skupinkách po dvou. Děti si bere 

ze tříd na práci na 20 minut a potom je tam zase vrátí. Na tomto principu funguje 

jazyková podpora pro děti, u kterých si myslíme, že je to pro ně v malých skupinkách 

přínosnější, než když se jim věnujeme ve skupině. 

- Potom je tu každodenní integrovaná jazyková podpora, která probíhá především při 

ranním kruhu. Kolegyně ve třídách samozřejmě musí vědět, jaká témata jsou probírána 

při individuální jazykové podpoře a při práci v malých skupinkách ..........ta se většinou 

vztahují k ročnímu období nebo svátkům. Pak se tématem mohou zabývat při ranním 

kruhu, při svačině nebo při obědě a  zcela cíleně pracovat na jazykové podpoře – tomuto 

se říká každodenní integrovaná jazyková podpora. 

- Ta je však obsažená i v jiných projektech. Pravidelně tu probíhá divadelní projekt s 

KiKuHaus, který zajišťuje Hedwig (zrovna se uskutečnil minulý týden). V Lohbrugge 

[městská čtvrť Hamburku, kde se MŠ nachází] se nachází tzv. Dětský kulturní dům [ 

KinderKulturHaus - KiKuHaus], kde je několik divadelních sálů. Kulturní referenti 

nacvičují s dětmi různé divadelní hry zaměřené na jazykovou podporu. Děti ve hře 

účinkují – teď tam byly předškolní děti. Tento projekt se uskutečňuje několikrát do roka 

– alespoň 2x ročně v Kulturním domě a potom máme další divadelní projekty v MŠ. 

- Vlastně získaly poslední dobou divadelní projekty v naší MŠ na velké důležitosti. 

Hedwig s dětmi nacvičuje hry a zúčastní se také projektu Kita Plus. Další projekt, který 

má na starosti, se jmenuje Divadlo v krabici – to je stolní papírové divadlo.  K tomuto 

projektu uspořádáme příští rok školení s kolegyní z Berlína, která toto divadlo 

vymyslela. Ta zaškolí naše kolegyně a s dětmi povede týdenní projekt................Pak se 

nám objevují se další a další divadelní projekty – třeba stínové divadlo (to vede 

Christianne). Stínové divadlo je pro jazykovou podporu naprostý základ. A stejně tak 

hudba... 

- Ve čtvrtek tu běží projekt Canto Elementar – to je zpívání starých  německých lidovek, 

kterého se také účastní děti z projektů pro jazykovou podporu. 

Ri: Prošly všechny učitelky speciálním vzdělání pro jazykovou podporu? 

Ro: Ne, všechny ne. Školením k projektu Schlaumäusse prošla polovina kolegyň, 

ostatní si ho mohou také dodělat, ale projekt Schlaumäusse nyní vedou výhradně 

externistky. K divadelním projektům jsme měli také školení. Hedwig absolvovala 
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školení k Divadlu v krabici, a příští rok ho absolvují i ostatní. 

- K vzdělávání v oblasti vlastní jazykové podpory se pravidelně pořádají kurzy, 

semináře.........celé vzdělávací moduly, které se skládají z osmi setkání za rok. Po jejich 

absolvování získáte certifikát kvalifikovaného jazykového poradce (ten má Olga, Diana, 

Kornelia). Další kolegyně si doplňují vzdělání v jednotlivých složkách jazykové 

podpory – nejdůležitější je celodenní integrovaná jazyková podpora..................V oblasti 

jazykového vzdělávání je tu spousta možností. 

- Kromě toho máme projekty k inkluzi a integraci – v nich jde o potřeby celé rodiny. 

Ri:  Jaké máte inkluzívní projekty? 

Ro: Například ve spolupráci se základní školou  probíhá projekt Fly, což je zkratka pro 

Family Literacy. V rámci tohoto projektu se pořádají tzv. Fly café jednou za čtrnáct dní 

v úterý odpoledne ve škole. Jsou určená rodičům a dětem s imigračním původem a jde v 

nich o čtení a o knihy. Jde o to ukázat rodičům dobré knihy ke čtení, číst s nimi, a to i 

knihy v jejich rodném jazyce. Jsou to vždy  malé skupinky – ne víc než osm rodičů a 

osm dětí. Cílem kurzu, který trvá minimálně jeden rok, je prostě objevovat s rodiči a 

jejich dětmi knihy. A  knihy a jazykový rozvoj jdou ruku v ruce, to je zřejmé. 

Momentálně začínáme budovat novou skupinu – zatím máme 2-3 rodiče, kteří se 

přihlásili a měli by brzy začít. Jsou od nás ze školky, ze školy se nepřihlásil nikdo, 

protože tam už rozběhnuté dva kurzy. 

Ri: Je o tyto kurzy mezi rodiči zájem? 

Ro: Ano, nemusí se jich zúčastňovat, jsou zcela dobrovolné. My se samozřejmě 

snažíme zapojit stále více rodičů – teď tu zrovna máme jednu dvě nové rodiny, pro které 

by se tento projekt hodil. 

Jediným předpokladem, kromě imigračního původu, je, že děti nesmí být moc malé. 

Normálně by děti měli být v předškolním věku, setkání probíhají ve škole, touto cestou 

se se školou seznámí, a další rok jdou tak jako tak do školy. My jsme se však se školou 

dohodli, že projekt rozšíříme i na děti v před-předškolním věku, tedy na čtyřleté. S takto 

starými dětmi už je možné začít a mělo by se  i začít. 

Pak máme projekt Jekami, což je zkratka pro Jeder kann mitmachen, který se koná dnes 

večer. Na těchto setkáních přednáší lidé, kteří kteří mají co říct k tématu vzdělání a kteří 

jsou sami ruského, polského nebo tureckého původu. Tyto přednášky se týkají otázek 

vzdělávání v Německu, nebo školského systému. Dnes je pořadu téma Přípravné třídy v 



30 

 

ZŠ nebo v MŠ, to je velmi žhavé téma, k tomu mám také co říct. Tato setkání jsou 

primárně určená rodinám s imigračním původem, ale jsou zajímavá i pro německé 

rodiny. I dneska večer přijdou němečtí rodiče. Před dvěma měsíci bylo téma Vzdělávání 

doma – to nepřišlo tolik lidí. A o tématu další přednášky ještě není rozhodnuto. Ale 

konají se každé dva měsíce. 

Ri: Kdo rozhoduje o tom, které děti potřebují jazykovou podporu? 

Ro: O potřebě jazykové podpory rozhodujeme my spolu s rodiči a případně se školou, 

když jsou děti v předškolním věku. S jazykovou podporou začínáme již u tříletých, 

částečně i trochu dříve v jeslích. S rodiči spolupracujeme od samého počátku. 

Někdy je to na doporučení dětského lékaře – když dětem není dobře rozumět nebo málo 

mluví. Ale přes dětského lékaře se už velmi často dostáváme k logopedické péči. Když 

dochází děti do MŠ celodenně, tak se jim věnuje logoped i ve školce. Doporučení pro 

ergoterapii může dítě dostat od lékaře a pro čtyřapůlleté děti ho může vydat i ZŠ. 

 

 

Příloha 5.1 - Okruhy otázek pro vedoucí pracovníky předškolního 

zařízení 

1. Organizační záležitosti 

- Jakým způsobem probíhá uplatnění poukazu na umístění do předškolního 

zařízení v Kita Wackelzahn?  

2. Děti  

- V jakém věku obvykle děti nastupují do Kita Wackelzahn? 

- Kolik dětí s OMJ se vzdělává v Kita Wackelzahn a jaké jsou národnosti? 

- Jaká je úroveň jejich znalostí němčiny při zahájení docházky? 

- Jak a zda se měnil počet dětí s OMJ navštěvujících Kita Wackelzahn v 

průběhu let? 

3. Pedagogický personál 

- Kolik učitelek pracuje v Kita Wackelzahn? Jakou mají kvalifikaci? 

- Mají některé učitelky imigrační původ?  Je tato volba záměrná? 

- Jak jsou učitelky jazykově vybaveny? 
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4. Podpůrná opatření 

- Jaká podpůrná opatření a projekty na integraci a jazykovou podporu dětí 

s OMJ probíhají v současné době v Kita Wackelzahn?  

- Na jakou věkovou skupinu jsou tyto programy cílené? 

-  Tvoříte individuální vzdělávací plány pro děti s OMJ? 

- Využívala Kita Wackelzahn v minulosti jiné programy, které se příliš 

neosvědčily? 

 

Příloha 5.2 - Okruhy otázek pro pedagogy předškolního zařízení 

1. Děti 

 

- Kolik dětí s OMJ máte ve své skupině? Jaké národnosti? 

- Mluvíte jejich jazykem? Myslíte, že je to důležité? 

- Co vám ulehčuje nebo naopak ztěžuje vaši práci s dětmi s OMJ?  

 

2. Jazyková podpora a podpůrná opatření? 

 

- Jakým způsobem probíhá plánování jazykové podpory? 

- Jaké používáte evaluační nástroje pro jazykovou podporu? 

- Pracujete s dětmi podle individuálního vzdělávacího plánu? 

- Jakým způsobem vybíráte děti pro individuální/skupinovou jazykovou 

podporu? 

 

3. Didaktické pomůcky a metodická podpora 

- Jaké didaktické pomůcky se vám osvědčily při jazykové podpoře? 

- Jakou metodickou podporu užíváte při plánování jazykové podpory? 

 

4. Odborná a osobní připravenost 

- Jaké máte odborné vzdělání vztahující se k vzdělávání dětí s OMJ? 

- Ovládáte mateřský jazyk dětí s OMJ ve vaší třídě? Myslíte, že znalost 

mateřského jazyka dětí s OMJ důležitá v procesu jejich vzdělávání? 
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Příloha 6.1 – Ukázka individuálního vzdělávacího plánu pro 

 dítě s OMJ ve FMŠ Sluníčko pod střechou 

 

Individuální vzdělávací plán pro dítě s OMJ:  

 Zaměření IVP: Zaměření IVP na jednotlivé oblasti RVP s perspektivou 

jazykového rozvoje 

 Průvodní informace o dítěti 

Školní rok: 2013/2014    Třída: Zajíci 

Jméno: …………….. 

Narozen: květen 2009 

Bydliště:…………… 

Národnost:  ruská 

Mateřský jazyk: ruština 

Odborný konzultant:…………. 

Individuální péči o dítě v MŠ zajistí: Petra Ristić  

Rodinné prostředí (počet dětí v rodině, vztahy v rodině, spolupráce): Rodina je 

úplná, vztahy v rodině jsou harmonické. Já jednoho, již dospělého bratra. 

Rodina klade velký důraz na zdravý životní styl a podporu životního prostředí. 

Matka se dceři velmi věnuje. Spolupráce s rodinou je velmi dobrá, aktivní 

přístup ze strany rodičů. 

 Pedagogická diagnostika 

 

Současný stav: -     Dítě a jeho tělo: obsluhu zvládá bez problémů, správný úchop 

tužky je zafixován, správné hygienické návyky 
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- Dítě a jeho psychika: pasivně si osvojila 20-25 nových slov, 

stále má potíže se skloňováním a předložkovými pády, 

neovládá r, ř (vývojově v normě), nezvládá souvisle vyprávět 

před skupinou 

- Dítě a ten druhý: nechá se ovlivňovat a podřizuje se silnějším 

jedincům ve skupině, nedokáže odmítnout nežádoucí chování,  

adaptace na složité sociální vztahy ve skupině se ní projevily 

psychosomatickými obtížemi, fixace na jedince ve své 

národnostní skupině – potřeba navazování přátelských vztahů 

s dalšími jedinci (mimo svou národnostní skupinu) 

- Dítě a společnosti: bez problémů dodržuje stanovená pravidla, 

se zájmem se zapojuje do všech činností 

- Dítě a svět: silně motivována z rodiny k zájmu o přírodu a 

okolní svět 

 

 Cíle pro následující období (2 měsíců)  leden – únor 2014 

 

- Dítě si rozšíří slovní zásobu o 6-10 slov v tématickém okruhu Rok s Krtkem: Co 

nám škodí, co nám prospívá; Naše tělo, a aktivně se je naučí používat 

- Dítě dokáže plynule vyprávět v dialogu i před skupinou 

- Dítě naváže další přátelské vztahy (mimo svou jazykovou komunitu) 

- Dítě pokračuje ve fixování gramaticky správných vazeb (předložkové pády) 

 

 Metody a formy práce 
 

V běžném dni MŠ: 

- podpora dítěte při navazování vztahů s vrstevníky (cílené dělení dětí do skupin při 

skupinové práci) 

Skupinové činnosti:  

- diskuse nad potravinovou pyramidou a naučnými encyklopediemi lidské tělo 
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- výtvarné činnosti související s tématy, nácvik básní a říkadel (báseň Hlava Fr. 

Hrubína  

- pohybové hry a hudební činnosti zaměřené na procvičování slovní zásoby (př. 

Lepidlo v ruce mám, na zem přilepím vám nohy, prsty, záda….) 

- rytmizace a melodizace (př. Co rádi jíme?   noty:c-e-e-g-g  Jíme rádi ovoce. noty: 

c-e-e-g-g-g 

Individuální činnosti:  

- rozhovory nad knihami, práce s pracovními listy, opakování básniček a slovní 

zásoby, vedení dialogu s dítětem, hraní společenských her  

 

 Rozvržení učiva, časová dotace 
 

Dítě  bude navštěvovat MŠ:  1. denně 

 2. jen některé dny v týdnu: ____ , počet hodin: 

Individuální práce učitele s dítětem (počet hodin týdně):  30 minut 

Zařazení individuální práce do denního programu: 

Skupinové činnosti podporující naplnění vytyčených cílů (počet hodin týdně): 

 Pomůcky 
 

- knihy: Rok s Krtkem, obrázková kniha Zima, encyklopedie Poznáváme hrou moje 

tělo, pracovní listy, puzzle (Člověk a části těla), dřevěné puzzle (Od miminka pro 

dědečka) 

       

 Způsob vyhodnocení plánu  
 

- diskuse s kolegyněmi, evaluační list (viz portfolio) 

 

Projednáno s rodiči dne:      Vypracovala: Petra Ristić 

Podpis rodiče:  
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Příloha 6.2 - Informační dopis pro rodiče a pro rodiče s OMJ 

1) Informační dopis pro rodiče: 

 

Angličtina se koná každé úterý od 12.30 do 13.00 hod.  Začínáme v úterý 8.10. Budeme 

pracovat s pracovními sešity Playtime (Oxford University Press) v ceně 185,- Kč. Tuto 

částku prosím uhraďte ve čtvrtek 19.9. od  7.00 – 9.00 hod. v ředitelně MŠ. 

 Pořiďte prosím dětem průhledné desky s kapsou na patentku, do kterých si 

budou vkládat pracovní sešit a pracovní listy z hodiny. Po zkušenostech z minulého 

roku tak snad omezíme ztráty na minimum. 

Ráda bych Vás poprosila o spolupráci při výuce angličtiny. Na webových 

stránkách nakladatelství www.oup.com/elt/playtime najdete ke stažení písničky, které se 

s dětmi budeme učit. Velmi by podpořilo výuku, kdybyste s dětmi tyto písničky 

poslouchali i doma.  

Děkuji.        Petra Ristić 

2) Dopis pro rodiče s OMJ 

 

Angličtina: úterý od 12.30 – 13.00 hod. 

1.hodina angličtiny:  8.10.2013 

Učebnice: Playtime Oxford A (Oxford University Press, www.oup.com/elt/playtime) 

Cena učebnice: 185,- Kč.  

Ve čtvrtek 19.9. od  7.00 – 9.00 hod. v ředitelně prosíme zaplatit 185,- Kč (na 

objednání učebnice) 

Budete potřebovat:  1 x průhledné desky s kapsou (na učebnici a materiály) 

1 x prázdné CD na písničky (prosím podepsat) 

Děkuji.      učitelka Petra Ristić (třída Zajíců) 

http://www.oup.com/elt/playtime
http://www.oup.com/elt/playtime
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Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

 
Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce před její 

obhajobou 

 

 

Závěrečná práce: 

 

 

Druh práce 

 

 

 

Název práce 

 

 

Autor práce 

 

 

 
Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do 

zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být 

vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny 

závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a 

zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení. 

Jsem si vědom/a, že pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny dané práce lze pouze na své 

náklady a že úhrada nákladů za kopírování, resp. tisk jedné strany formátu A4 černobíle byla 

stanovena na 5 Kč. 

 

 

V Praze dne …............………………… 

 

 

Jméno a příjmení žadatele 

 

 

Adresa trvalého bydliště 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

podpis žadatele 
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Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 
 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce 

Evidenční list 

 
Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do 

zveřejněné 

závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, 

vědeckou 

nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny závěrečné 

práce, 

jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v 

předchozím 

odstavci tohoto prohlášení. 

Poř.č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 

 

    

4. 

 

    

5. 

 

    

6. 

 

    

7. 

 

    

8. 

 

    

9. 

 

    

10. 

 

    

 


