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Modul 10 
 

Sebevzdělávání 

 

Prezentace modulu 

Petr se chce přihlásit do kurzu češtiny v jazykové škole v Praze. Požádá o 

pomoc svého kamaráda Pavla. V jazykové škole dostane informace o všech 

kurzech a seznámí se s aktuální nabídkou kurzů v katalogu.  Petr se chce 

zapsat do kurzu češtiny pro cizince. Pak jde na studijní oddělení Ekonomické 

fakulty, kde se ptá na uznání svého diplomu. Nakonec jde do knihovny a 

nechává si vystavit čtenářský průkaz. Před knihovnou Jana a Eva diskutují o 

studiu a plánech, které mají. V gramatické části modulu si připomenete tvoření 

rozkazovacího způsobu v češtině. V textu v závěru modulu najdete informace o 

uznávání dokumentů vystavených v cizině. 

Obsah modulu 

Názvy rozhovorů Způsob komunikace Cíl 

  Jazykové kurzy Rozhovor Výslovnost dvojhlásek ou, 

au, eu 

V jazykové škole Rozhovor Slovní zásoba 

Na studijním oddělení Rozhovor Dotazy na úřadech 

V knihovně Rozhovor Rozkazovací způsob 

Na univerzitě/Na střední 

škole 

Rozhovor Opakování větných 

konstrukcí 

V České republice Informační text Informace o nostrifikaci 
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Lekce 1 
 

Jazykové kurzy 

 
Rozhovor 1 (Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na 
www.l-pack.eu – Modul 10.1) 
 

 

Rozhovor 
 
Situace:  Petr je cizinec a chce se učit 
česky. Potkává českého kamaráda 
Pavla a ptá se ho, kde by se mohl 
přihlásit do kurzu češtiny. Pavel se v 
nedaleké jazykové škole učí anglicky, 
a tak nabízí Petrovi, že ho tam vezme 
s sebou. 
Osoby: Petr;  Pavel 
Místo: na ulici v Praze 

 

Petr: Pavle, chtěl bych se přihlásit do jazykového kurzu. Nevíš, kde je 

v centru města jazyková škola? 

Pavel: Já chodím na angličtinu do jazykové školy Lingua Sandy, která 

je na náměstí. 

Petr: Jaké jazykové kurzy tam nabízejí? 

Pavel: Je to velká škola a nabízejí tam 30 kurzů cizích jazyků. 

Petr: To je opravdu hodně. 

Pavel: Ano, je. Nabídka kurzů cizích jazyků je velká, ale otvírají nejvíce 

kurzů angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny a 

francouzštiny.  

Petr: A co ostatní jazykové kurzy? 

Pavel: To záleží na počtu přihlášek. 

Petr: A nabízejí také jazykový kurz češtiny pro cizince?  

http://www.l-pack.eu/
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Pavel: Určitě, v našem městě je hodně cizinců, kteří se chtějí učit 

česky. Pokud chceš vědět více o kurzech, můžeš jít se mnou do 

školy a zeptat se na kurzy, které tě zajímají. 

Petr:  Dobře. Kdy půjdeš do kurzu? 

Pavel:  Zítra v 5 hodin odpoledne. Půjdeš se mnou? 

Petr: Ano. Kde mám na tebe čekat? 

Pavel:  Čekej před Domem knihy na náměstí o půl páté. Tak ahoj zitra. 

Petr:  Dobře a děkuji. Ahoj. 
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Kontrola porozumění 16 

 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

        ANO NE 

a. Petr chodí do kurzu angličtiny  

 na jazykovou školu.          

b. Jazyková škola je na okraji města.               

c. Jazykové kurzy, které škola nabízí,  

 jsou zahájeny nezávisle na počtu přihlášených.              

d. Pavel neví, kolik kurzů cizích jazyků se  

 v jazykové škole učí.                            

e. Petr má zájem o kurz češtiny pro cizince.         

f. Petr půjde do jazykové školy spolu s Pavlem.         

 
Kontrola porozumění 26 

Označte křížkem (x) správné tvrzení. 

1. Petr se radí s Pavlem 

a. o vhodném jazykovém kurzu.  

b. o vhodné jazykové škole.  

c. o datu zahájení jazykových kurzů.  

2.  V jazykové škole pravidelně nabízejí kurzy  

a.  angličtiny, němčiny a ruštiny.         

b.  angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny.      

c.  angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny a francouzštiny.     

 

3. Jazyková škola se nachází   

a. na okraji města.  

b. v centru města.  
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c. u Domu knihy.   

4. Petr půjde s Pavlem 

       a.    do kurzu angličtiny.   

       b.    do jazykové školy.   

 c.    do Domu knihy.  

  

5. Petr a Pavel se sejdou 

a. zítra dopoledne.  

b. zítra odpoledne.  

c. zítra večer.  

 

Slovní zásoba 1 

Doplňte podle rozhovoru. 

 

Vy:   Ahoj, … Jak se máš? 

Kamarád/ka:  Ahoj, … Docela dobře. Právě jsem se vrátil/a od moře. 

Vy:   A teď nás čeká zase škola.  

Kamarád/ka:  To je pravda. Chci se od září ____________ do jazykového 

kurzu    angličtiny. Nevíš, kde je dobrá ___________ škola? 

Vy:   V Brně je několik ______  jazykových škol, na Kotlářské 9,  

   jazyková škola Belingua na Gorkého, na Veveří a další. 

Kamarád/ka:  Můžeš mi poradit, kam se mám zapsat? 

Vy:   Vloni jsem ___________ do Belinguy na Gorkého, je to kousek 

od    univerzity. 

Kamarád/ka:  Jaké kurzy tam _____________? 

Vy:   _________kurzů je velká. Můžeš si zapsat kurzy angličtiny,  

   němčiny, francouzštiny a ruštiny. 
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Kamarád/ka:  A jsou to kurzy denní nebo ___________? 

Vy:   Většina z kurzů začíná pozdě odpoledne a končí až 

____________. 

Kamarád/ka:  Myslíš, že tam můžu ___________ nebo tam zajít osobně? 

Vy:   Raději tam zajdi osobně, všechny informace o škole 

___________na    Internetu. 

Kamarád/ka:  Děkuju za radu. Určitě se ____________ na Internet a zjistím, 

kdy a    kde se můžu přihlásit. 

Vy:   Zavolej mi, až budeš mít první hodinu. Měj se ____________. 

Kamarád/ka:  Ještě jednou dík. Určitě _____________. 

 

Konverzační cvičení  1  

 

Co řeknete v situacích,  

1. kdy se ptáte kamaráda na školy, kde se učí cizí jazyky? 

_____________________________________________________________ 

2. kdy chcete zjistit, v jaké části města je jazyková škola? 

_____________________________________________________________ 

3. kdy chcete vědět něco o kurzech, které ve škole probíhají? 

_____________________________________________________________ 

4. kdy chcete vědět o harmonogramu výuky? 

_____________________________________________________________ 

5. kdy se informujete telefonicky na způsob přihlášení do kurzu? 

_____________________________________________________________ 
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Výslovnost  (Poslouchejte audio na  www.l-pack.eu –  modul 2 – výslovnost.) 

  

Dvojhláska ou v češtině 

České samohlásky doplňuje dvojhláska ou. Je to spojení dvou samohlásek 
vyslovených v jedné slabice (např. kou-pat). V citoslovcích a cizích slovech 
(přejatých z jiných jazyků) se vyskytují také dvojhlásky au a eu (např. au, mňau, 
autobus, eurozóna, pauza, pneumatika). 

POZOR! 

Patří-li o a u do různých slabik, o dvojhlásku se nejedná (např. po-u-káz-ka, po-u-
smát se). 

 

V rozhovorech tohoto modulu se v některých slovech objevuje dvojhláska ou. 
Procvičte si výslovnost dvojhlásek ou, au, eu v následujících slovech. 

jít se mnou autor 

studium francouzštiny autobus 

jazykové zkoušky audio 

poslat poštou aula 

jen jednou euroregion 

 

 

¨ 

 

 

 

http://www.l-pack.eu/
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Lekce 2 

 

V jazykové škole 

 
Rozhovor 2 (Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na  
www.l-pack.eu – Modul 10.2) 
 

 

Rozhovor 
 
Situace: Petr přichází do jazykové 
školy a informuje se u referentky na 
aktuální nabídku kurzů. Zapisuje se 
do kurzu češtiny pro cizince a 
zjišťuje další potřebné informace. 
Osoby: Petr; referentka 
Místo: v jazykové škole 

 

Petr: Dobrý den. 

Referentka: Dobrý den. Potřebujete nějaké informace? 

Petr: Ano. Jaké jazykové kurzy nabízíte v letošním roce? 

Referentka:  Tady máte katalog kurzů, které nabízí naše jazyková škola. 

Posaďte se a přečtěte si naši nabídku. Kurzy jsou pro veřejnost 

i firmy a můžete studovat ve skupinách nebo individuálně.  

Petr: Děkuji. Přečtu si katalog. 

Referentka:  Vybral jste si nějaký kurz? 

Petr:  Ano. Chci chodit do kurzu češtiny pro cizince. Kde se mám 

zapsat? 

Referentka:  V kanceláři v prvním poschodí. Zapsat se můžete od pondělí do 

čtvrtka od 10.00 do 16.00 hodin a v pátek od 10.00 do 14.00 

hodin. Zápisné do všech kurzů je 100 Kč. Přihlášku do kurzu 

vyplníte a odevzdáte v kanceláři nebo pošlete elektronickou 

poštou.  

http://www.l-pack.eu/
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Petr:  Nemám Internet. Vyplním přihlášku v kanceláři. Kdy začínají 

jazykové kurzy? 

Referentka:  Jazykové kurzy začínají v říjnu a probíhají po celý rok každý 

den dopoledne, odpoledne a večer a také o víkendech. Můžete 

si vybrat dny, kdy se vám to hodí. 

Petr: Kde probíhá výuka jazyků? 

Referentka:  Výuka jazyků probíhá v učebnách naší jazykové školy, a to v 

prvním a třetím patře budovy.  

Petr:  Nabízíte i krátké jazykové kurzy? 

Referentka:  Ano, pětiměsíční jazykové kurzy, které probíhají od září do 

ledna a od února do června. Intenzivní jazykové kurzy trvají 2 

týdny, 3 týdny anebo celý měsíc. Další hodiny si můžete 

objednat.  

Petr:  Mohu si zapsat kurz pro středně pokročilé? 

Referentka:  Jazykové kurzy jsou pro všechny úrovně znalostí - pro 

začátečníky, pro mírně i středně pokročilé a pro pokročilé. 

Petr:  A otevíráte přípravné kurzy na státní a mezinárodní zkoušky? 

Referentka: Ano. V naší nabídce jsou i přípravné jazykové kurzy na státní 

jazykové zkoušky a mezinárodní jazykové zkoušky. Samotné 

jazykové zkoušky se skládají na státní jazykové škole nebo na 

jiných jazykových institucích.  

Petr:  Dostanu ve vaší jazykové škole osvědčení o ukončení kurzu? 

Referentka:  Ano. Každý student, který úspěšně ukončí jakýkoliv jazykový 

kurz na naší škole, dostane osvědčení o studiu. Toto osvědčení 

můžete využít také při hledání zaměstnání. 

Petr: Jaká je cena kurzu češtiny pro cizince? 

Referentka: Cena je 3. 000,- Kč na 5 měsíců, to je od září do ledna. Výuka 

probíhá jednou týdně a trvá 90 minut. 

Petr: Děkuji za všechny informace. Půjdu vyplnit přihlášku.  

Referentka: Na shledanou. At´se vám u nás líbí.  
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Petr:     Na shledanou.  
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Kontrola porozumění 3 
 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

        ANO NE 

a. Petr vyplňuje přihlášku do kurzu u referentky.        

b. Petr je začátečník.              

c. Kurzy jsou dlouhodobé a krátkodobé.                             

d. Výuka v dlouhodobých kurzech probíhá jednou v týdnu,  

vždy 1,5 hodiny.                           

e. Většina kurzů probíhá po celý rok.               

f. Po úspěšném ukončení kurzu dostane každý účastník 

osvědčení.         

 

Slovní zásoba 2 

Doplňte do textu slova z nabídky.  

 

najdete, přípravné, práce, dostanete, konce, prospěšné, výuka, přihlášku, 

potřebujete, měsíců 

Kurz trvá pět měsíců.  

Vyplňte si ____________ na Internetu. Jakou informaci ___________?     

Všechno ___________ v tomto katalogu. Jestliže ukončíte kurz, ______________ 

osvědčení.  

Osvědčení vám může být ____________ při hledání _______________.  

Letos nebudeme otevírat  ____________ kurzy.  

Kurzy si můžete objednat do ___________ června.  

Kde probíhá ________________ jazyků? 
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Konverzační cvičení 2 

Utvořte otázku k uvedeným větám. 

 

1. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. 

2. Kurzy jsou pro veřejnost a firmy. 

3. Vybral/a jsem si kurz španělštiny. 

4. Přihlášku do kurzu vyplníte a odevzdáte v kanceláři nebo pošlete elektronickou 

poštou. 

5. Kurzy probíhají od pondělí do pátku a výuka jazyků probíhá v učebnách naší 

jazykové školy. 

 

Konverzační cvičení 3 

 

Odpovězte podle skutečnosti. 

 

1. Hledal/a už jste informaci o jazykových kurzech ve městě, kde bydlíte? 

2. Na koho jste se obrátil/a o radu? Pomohl vám? Získal/a jste potřebnou informaci? 

3. Jaké kurzy nabízeli v jazykové škole, kterou jste navštěvoval/a? 

4. Kdy probíhaly jazykové kurzy? 

5. Byl/a jste spokojen/a s výukou?  
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Lekce 3 
 

 Na studijním oddělení 
 

Rozhovor 3 Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na  
www.l-pack.eu – Modul 10.3) 
 

 

Rozhovor 
 
Situace: Student se informuje na 
studijním oddělení na způsob 
uznání vysokoškolského diplomu, 
který získal v cizině. 
Osoby: referentka; student 
Místo: na studijním oddělení na 
univerzitě 

 

Student: Dobrý den. 

Referentka: Dobrý den. Co potřebujete? 

Student: Ukončil jsem studium na vysoké škole ve Varšavě a potřebuji 

uznat svůj diplom. 

Referentka:  Na jaké fakultě jste studoval? 

Student:  Na ekonomické fakultě. 

Referentka:  Tak to můžete podat žádost o uznání diplomu na naší vysoké 

škole ekonomické. 

Student:  Co musím udělat? 

Referentka:  Nejprve napíšete žádost o uznání diplomu a doložíte kopie 

požadovaných dokladů. 

Student:  Co mám v žádosti napsat? 

Referentka:  Vaše jméno, příjmení, datum a místo narození, adresu trvalého 

bydliště, kam vám bude rozhodnutí zasláno.  

Student: Mám uvést město, kde jsem studoval? 

http://www.l-pack.eu/
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Referentka: Samozřejmě. Musíte uvést celý název vysoké školy, město a 

stát, kde jste vystudoval. Nezapomeňte napsat také název 

studijního oboru a datum podání žádosti. Je třeba uvést důvod, 

proč žádáte o uznání. 

Student: A jaké doklady mám přinést? 

Referentka:  Přineste originál nebo úředně ověřenou kopii diplomu, 

 výpis zkoušek a překlady všech dokumentů do českého jazyka 

úředně ověřené soudním tlumočníkem. 

Student: Jak dlouho bude trvat vyřízení mé žádosti? 

Referentka: Doba pro vyřízení žádosti je obvykle 30 dní ode dne 

 doručení žádosti a požadovaných dokumentů. 

Student:  Platí se nějaký poplatek? 

Referentka: Ano. Za uznání diplomu se platí poplatek 600 Kč.  

Student: Kde mám poplatek zaplatit? 

Referentka: Poplatek můžete zaplatit při podávání žádosti v pokladně 

 anebo poslat peníze na tento účet a doklad o zaplacení přiložit 

k žádosti. 

Student: Kdo rozhoduje o uznání žádosti? 

Referentka:  Žádosti o uznání diplomu posuzuje rektor vysoké školy. 

Student:  Můžete mi říct, v jakém případě může být žádost zamítnuta? 

Referentka:  Pokud neodpovídá obsah předmětů a počet hodin českému 

 studijnímu programu. 

Student: Pokud mi diplom bude uznán, jaký doklad dostanu? 

Referentka:  Dostatnete osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání, ale 

titul, který získávají naši studenti, nebudete moci užívat. 

Student: Pošlete mi osvědčení poštou nebo si pro ně musím přijít na 

univerzitu? 

Referentka:  Osvědčení a doklady pošleme poštou do vlastních rukou 

 žadatele. 

Student: Děkuji za informace. Na shledanou. 
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Referentka: Není zač. Na shledanou.  
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Kontrola porozumění 4 
 

Označte křížkem (x) správné tvrzení. 

1.  Žádosti o uznání diplomu posuzuje 

a.  děkan.  

b. rektor.   

c.  studijní oddělení.  

2.  K žádosti o uznání diplomu musíte přiložit 

a. diplom.  

b. diplom a výpis zkoušek.  

c. diplom a výpis zkoušek ověřený soudním tlumočníkem.  

3.  Vyřízení žádosti o uznání diplomu trvá 

a. 3 týdny od podání žádosti.   

b. měsíc od podání žádosti.  

c. 60 dnů od podání žádosti.  

 

Situační fráze  

Přiřaďte k popsané situaci vhodnou frázi. 

1. Dotaz na délku trvání A. Kdo o tom rozhoduje? 

2. Dotaz na kompetentní osobu při 

posuzování 

B. Jaké dokumenty potřebujete? 

3. Dotaz na náležitosti potřebné 

k vyřízení žádosti 

C. Jak dlouho to bude trvat? 

 

1 ._________________ 2. ________________ 3. _______________ 
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Lekce 4 

V knihovně 

 

Rozhovor 4 (Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na  
www.l-pack.eu – Modul 10.4)  
    

 

Rozhovor 
 
Situace: Student se informuje 
v knihovně na podmínky získání 
čtenářského průkazu, na výpůjční 
dobu  a umístění knih.  
Osoby: knihovnice; student 
Místo: v knihovně 

 

Student: Dobrý den. Chtěl bych si půjčit knihy. 

Knihovnice: Dobrý den. Máte čtenářský průkaz? 

Student: Ne, nemám. 

Knihovnice: Pokud si chcete půjčit knihy u nás v knihovně, musíte být u nás 

zaregistrován. 

Student: Dobře, potřebujete nějaký doklad pro vystavení čtenářského 

průkazu? 

Knihovnice: Ano, váš občanský průkaz nebo pas. 

Student: Tady je můj pas. 

Knihovnice: Děkuji. Vyplňte prosím tyto údaje a já provedu registraci do naší 

knihovny a  vypíšu vám čtenářský průkaz. 

Student: Tady je vyplněný formulář. Jaký je registrační poplatek? 

Knihovnice: Studenti platí 150 Kč za rok a pracující 300Kč. 

Student: Jsem student.  

Knihovnice: Prosím, tady je váš čtenářský průkaz.  

Student: Jaká je výpůjční doba? 

Knihovnice: Pondělí až pátek od 9 do 18 hodin. 

Student: A v sobotu? 

http://www.l-pack.eu/
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Knihovnice: V sobotu od 9 do 12.00. 

Student: Na jak dlouho si mohu knihy půjčit? 

Knihovnice: Na jeden měsíc. Ale můžete si dobu prodloužit o další měsíc. 

Student: Děkuji. Prosím, kde najdu seznamy knih? 

Knihovnice: Na konci místnosti jsou počítače a v nich si podle instrukcí 

najdete knihu.  

Student: A kde jsou knihy? 

Knihovnice:  Regály s knihami jsou v místnosti vedle. Na každém regálu je 

nadpis oboru. 

Student: A kde najdu učebnice? 

Knihovnice: Učebnice jsou napravo. 

Student: Děkuji. Na shledanou. 

Knihovnice: Na shledanou. 

 

 

 

 



 

                                                                                                Projekt č.  511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
                                                                                                                                          Číslo smlouvy  2010 – 4125/001-001  
 

 

 
 

Modul 10 Strana 19 
 

 

Kontrola porozumění 5 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

         ANO NE 

a. Bez čtenářského průkazu vám nepůjčí v knihovně knihy.     

b. V knihovně mají otevřeno po celý týden s výjimkou neděle.       

c. Knihy si můžete vypůjčit na libovolnou dobu.       

d. Za půjčení knih studenti  v knihovně neplatí.      

e.  Informaci o knihách dostanete jen u knihovnice.           

 

Konverzační cvičení 4 

 

Odpovězte podle skutečnosti. 

 

1. Čtete rád/a? 

2. Co nejraději čtete? 

3. Podle čeho si vybíráte knihy ke čtení? Podle autora, názvu, doporučení od 

známého atd.? 

4. Byl/a jste někdy v knihovně v ČR? 

5. Popište svoji registraci v knihovně. Pokud nechodíte do knihovny, informujte o 

knize, kterou jste naposledy četl/a. 
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Lekce 5 

 

Na univerzitě/Na střední škole 

 

Rozhovor 5 (Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na  
www.l-pack.eu – Modul 10.5) 
 

 

Rozhovor 
 
Situace: Jana a Eva si sdělují, kde 
studují a jaké plány mají do 
budoucna. Jan hledá sborovnu. 
Osoby: kamarádky Jana; Eva; 
studenti Jan; Ivana 
Místo: na chodbě univerzity, střední 
školy 

 

 

Jana: Ahoj, Evo. Už jsem tě dlouho neviděla? Kde teď studuješ? 

Eva: Ahoj, Jano. Studuju v Praze. Jezdím domů jen jednou za měsíc. 

Jana: Na jaké univerzitě studuješ? 

Eva: Na vysoké škole ekonomické, na fakultě zahraničních styků. 

Jana: Jak dlouho tam budeš studovat? 

Eva: Pět let. Tři roky budu studovat bakalářský program a pak ještě 

dva magisterský. 

Jana: Už jsi dělala nějaké zkoušky? 

Eva: Ne, teprve v lednu začne zkouškové období. Budu muset udělat 

6 zápočtů a 6 zkoušek. A co ty, kde studuješ? 

Jana: Já studuju na univerzitě v Brně, na fakultě sociálně-právní, v 

bakalářském programu. 

Eva: Ve kterém ročníku? 

Jana: Ve třetím, letos v létě budu končit. Píšu bakalářskou práci. 

http://www.l-pack.eu/
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Eva: To ti závidím, já mám před sebou teprve první zkoušky. Budeš 

pokračovat ve studiu? 

Jana: Ještě nevím. Možná, že podám přihlášku na právnickou fakultu. 

Eva: Kdy budeš dělat státní zkoušku? 

Jana: V květnu odevzdám bakalářskou práci a v červnu jsou státní 

zkoušky. 

Eva: To máš před sebou náročné období.  

Jana: Snad to zvládnu. Zítra je poslední den, kdy můžu podat 

přihlášku na práva, a já nevím, co mám dělat. 

Eva: Určitě ji podej. Jen dva roky a budeš právník. 

Jana: Asi to udělám, i když vím, že to nebude lehké studium.  

Eva: Přeju ti, ať napíšeš dobře bakalářskou práci a uděláš úspěšně 

závěrečné zkoušky. 

Jana: A ty udělěj všecky zkoušky v lednu. Měj se hezky a napiš mi 

mail, jak se ti daří na univerzitě. 

Eva: Taky mi o sobě napiš. 
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Na střední škole 

Jan: Ahoj, prosím tě, můžeš mi poradit, kde najdu sborovnu? 

Ivana: Ahoj, určitě. Je to jednoduché. Vyjdeš po schodech do druhého 

poschodí nebo můžeš jet výtahem, který je tady v přízemí. Když 

vyjdeš z výtahu, půjdeš rovně chodbou a napravo jsou dveře 

sborovny. Nemůžeš to minout. 

Jan: Děkuji, ještě jsem se chtěl zeptat, jestli tam teď někdo je. 

Ivana: Ano, to vím, dneska tam jsou od 9.00 do 12.00 a odpoledne od 

13.00 do 14.00 hodin. Takže to určitě stihneš. 

Jan: Ještě jednou moc děkuji. 

Ivana: Nemáš za co.  

Jan: Ahoj. 

Ivana: Ahoj.  
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Rozhovor 

 

Doplňte telefonický rozhovor mezi studentem a referentkou studijního oddělení. 

Student se informuje o možnosti studia na VŠ v České republice. 

 

Student: _________________________________________________________ 

 

Referentka: Dobrý den. Studijní oddělení, Nováková. Prosím.  

 

Student: _________________________________________________ 

 

Referentka: Kde a kdy jste ukončil střední školu? 

 

Student: _________________________________________________________ 

 

Referentka: Udělal jste si zkoušku z jazyka českého? Bez ní nemůžete studovat na 

  české VŠ. 

 

Student: _________________________________________________________

   

Referentka: V tom případě vyplňte přihlášku na naši VŠ, kterou najdete na  

  www. naší univerzity. Nechte si ověřit kopii závěrečného vysvědčení ze 

  střední školy  notářem. Vysvědčení musí být samozřejmě přeloženo

  do češtiny a potvrzeno soudním tlumočníkem. Tyto dokumenty spolu s 

  potvrzením o zkoušce z češtiny přineste na studijní oddělení. Ostatní 

  najdete na Internetu nebo vám sdělím ústně, až přijdete s dokumenty. 

Student: ________________________________________________ 

 
Referentka:  Na shledanou. 
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GRAMATIKA 

Rozkazovací způsob 

2. osoba jedn. č.               2. osoba mn. č.                   1. osoba mn. č. 

-0, -i,-ej/-uj -te, -ěte/ete, -ejte -me, -eme/ěme, -ejme 

promiň! promiňte! promiňme! 

jdi! jděte! jděme! 

volej/kupuj! volejte!/kupujte! volejme/kupujme! 

 

Udělej všechny zkoušky v lednu!  

Měj se hezky a napiš mail!  

Posaďte se a přečtěte si naši nabídku!  

 

 

 

Gramatické cvičení 1 

Utvořte tvary rozkazovacího způsobu od uvedených sloves. 

1. (Zeptat se, ty) _________________ na kurzy češtiny. 

2. (Čekat, vy) _________________ na náměstí v jednu hodinu. 

3. (Podat, vy)  _________________ přihlášku do konce února. 

4. Pokud je to možné, (rozhodnout se, ty) _________________ co nejdříve. 

5. (Přinést, vy) ________________ všechny dokumenty, abychom mohli uzavřít vaši 

žádost. 

6. (Zaplatit,vy, č.j.) _________________ poplatek za vyřízení žádosti. 
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7. (Napsat, vy) ____________________ všechny osobní údaje. 

8. (Poradit, ty) ____________________ mi prosím tě, co mám dělat. 

9. (Poslouchat, ty) ____________________, je to pro tebe užitečné. 

10. (Přijít, vy) k nám ve čtvrtek večer, napíšeme přihlášku do kurzu společně. 

 

Gramatické cvičení 2 

 

Vyhledejte v rozhovoru Lekce 5 slovesa a utvořte rozkazovací způsob (tvar 

jednotného i množného čísla). 

Vzor:  

 nevidět  neexistuje  vidět  viz, vizte! Nepravidelné 

 přinést  přines, přineste!     Pravidelné  
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V ČESKÉ REPUBLICE… 

INFORMACE O UZNÁVÁNÍ VZDĚLÁNÍ (NOSTRIFIKACE DIPLOMU) 

 

V českém právním řádu je uznávání vzdělání upraveno pro základní, střední a vyšší 

odborné vzdělání v § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v jeho prováděcí 

vyhlášce č. 12/2005 Sb., Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných 

zahraničními školami. 

 

Uznávání vzdělání spadá do působnosti Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. Následující informace byly převzaty z webových stránek MŠMT. 

 

Uznání vzdělání od ZŠ po VOŠ ze zahraničí pro ČR (nostrifikace) 

 

Tato problematika spadá do kompetence odborů školství krajských úřadů, 

příslušných místu bydliště žadatele. Tam se informujte, jaké doklady jsou pro 

nostrifikaci nutné (určitě mezi ně patří závěrečný absolventský doklad (vysvědčení) a 

učební plán, který žadateli vydá příslušná zahraniční škola). 

 

Uznání vysokoškolského vzdělání ze zahraničí pro ČR (nostrifikace) 

 

Nostrifikace je zahájena vždy na základě individuální žádosti absolventa příslušné 

zahraniční vysoké školy a zahrnuje i uznávání doktorského studia ze zahraničí. 

O vydání osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České 

republice je nutné požádat na vysoké škole v ČR, která uskutečňuje obsahově 

obdobný studijní program.  

 

V případě, že se obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole odlišuje zčásti nebo ze 

zahraničního vysvědčení není patrný obsah a rozsah vyučovacích předmětů, nařídí 

krajský úřad nostrifikační zkoušku (podmínky její organizace upravuje výše uvedená 

vyhláška MŠMT).  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává osvědčení o uznání vzdělání 

pouze tehdy, bylo-li získáno ve státě, s nímž je uzavřena smlouva o uznávání 

rovnocennosti dokladů (případně o uznávání dokladů o vzdělání) a ministerstvo je 
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touto smlouvou k uznání zmocněno, nebo případně tehdy, jestliže existují 

pochybnosti o tom, která veřejná vysoká škola uskutečňuje obsahově obdobný 

studijní program a je tedy příslušná rozhodnout o uznání.  

 

Uznávání (nostrifikaci) nepodléhají odborné kurzy (např. masér, kosmetička apod.) 

získané v zahraničí, jelikož nedeklarují stupeň dosaženého vzdělání. 

 
Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/komunikace/odpovedi-na-vybrane-nejcastejsi-dotazy 

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/uznavani-zahranicnich-vysokoskolskych-diplomu 

 
 

 

Kontrola porozumění 6 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

   ANO NE 

a. V ČR je možné nechat si uznat vzdělání 

získané jen v těch státech, se kterými je 

podepsána dohoda.      

b. Všechny formy vzdělání uznává jen MŠMT.      

c. O uznání diplomu musíte sami požádat na VŠ se 

stejným nebo podobným učebním programem.      

d. S žádostí je třeba poslat kopie vysvědčení o 

absolvování školy.      

e. Uznat je možné také kurz, který byl absolvován v 

cizině.     
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Jak podat přihlášku na střední školu?  

 

 

 

  
 
1) Každý žák naší školy ucházející se o studium na střední škole obdrží 3 

potvrzené formuláře přihlášky na SŠ, a to do 

28.2.2013.  

2) K pololetnímu vysvědčení (do začátku jarních prázdnin) dostane žák 

postupující na SŠ originál výstupního hodnocení, jež 

je v některých středních školách jedním z kritérií pro 

přijetí. Pokud bude žák potřebovat výstupní 

hodnocení i pro další SŠ, požádá ředitele ZŠ o jeho 

potvrzenou kopii.  

3) Žák si sám vyplní název a adresu SŠ, číslo a obor vzdělání na SŠ, termín 

přijímacích zkoušek (budou-li se na dané SŠ konat 

přijímací zkoušky).  

4) Žák si sám zjistí, zda-li na daný obor potřebuje lékařské potvrzení, pokud 

ano, dá přihlášku potvrdit svému lékaři (cca 100Kč,-).  

5) Rodiče přihlášku podepíší.  

6) Přihlášky na SŠ si žák s rodiči odešle sám (do oborů s talentovou 

zkouškou většinou dříve).  

7) Základní škola vydá každému žákovi jeden potvrzený zápisový lístek.  

8) Zápisový lístek musí žák (nebo rodič) doručit na střední školu, kterou si 

vybere do 5 pracovních dnů ode dne převzetí 

rozhodnutí o přijetí. Doporučený dopis s rozhodnutím 

SŠ bude na poště uložen pouze 5 dní.  

9) Zápisový lístek je přenosný, to znamená, že žák může zápisový lístek ze 

střední školy vyzvednout a předat na jinou střední 

školu, avšak za podmínek v odstavci 8).  

10) Při podávání odvolání proti rozhodnutí SŠ postupujte dle pokynů SŠ. 

slouží k potvrzení úmyslu 

uchazeče stát se žákem 

příslušného oboru 

vzdělání a formy vzdělání 

na dané střední škole, na 

kterou byl přijat 

ve své teoretické a 

praktické části prověřuje 

talentové předpoklady 

uchazeče o určitý obor 

studia, který vyžaduje 

speciální dovednosti a 

předpoklady 

je pojmenování pro období volna na základních, 

středních či vysokých školách. Pro české základní a 

střední školy jsou termíny prázdnin určovány směrnicí 

ministerstva školství se zhruba ročním předstihem. 

je list papíru, listinný dokument, ve 

kterém je předtištěn text a další pomocné 

grafické údaje 

 

v České republice poskytují buď všeobecné 

střední vzdělání, nebo různé odborné střední 

vzdělání. Výuka trvá 3 nebo 4 roky podle 

svého zaměření nebo také 8 let (některá 

gymnázia, do kterých přecházejí žáci již po 

prvním stupni základní školy). 
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Kontrola porozumění 7 

Odpovězte na otázky. Odpovědi vyhledejte v textu. 

 

1. Jaké typy škol můžete navštěvovat v ČR? 

2. Do konce jakého měsíce můžete poslat přihlášku na SŠ? 

3. Na jakém papíru přihlášku poslat? 

4. Jaké prázdniny mají žáci středních škol? 

5. Na jakých středních školách se skládají/dělají talentové zkoušky?

je řádný opravný prostředek, 

kterým lze napadnout 

nepravomocné rozhodnutí soudu 

nebo správního úřadu I. stupně 
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SLOVNÍ ZÁSOBA 

 

1. kurz, přihlásit do jazykového kurzu,kurzu češtiny pro cizince 

2. přihlásit se,  přihlásit se do kurzu češtiny pro cizince 

3. zápisné, vysoké zápisné 

4. navštěvovat, navštěvovat jazykovou školu 

5. osvědčení, osvědčení o ukončení kurzu 

6. přihláška, vyplnit přihlášku 

7. žádost, podat žádost 

8. vysoka škola, studovat na vysoké škole 

9. diplom, vysokoškolský diplom 

10. uznat, uznat vzdělání v cizině 

11. obor, studijní obor 

12. poplatek, registrační poplatek 

13. průkaz, čtenářský průkaz 

14. výpůjční, výpůjční doba 

15. prodloužit, prodloužit o další měsíc 

16. bakalářský, bakalářský program 

17. magisterský, magisterský program 

18. zkouška, státní zkouška, závěrečné zkoušky 

19. pokračovat, pokračovat ve studiu 

 

SLOVNÍKY ONLINE 

www.slovnik.cz/ 

www.online-slovnik.cz/ 

www.slovnik.seznam.cz/ 

www.slovniky.centrum.cz/ 

http://www.slovnik.cz/
http://www.online-slovnik.cz/
http://www.slovnik.seznam.cz/
http://www.slovniky.centrum.cz/
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=185&ty=111&sig=117124137682325461249&page=2&tbnh=157&tbnw=229&start=9&nds

p=12&ved=1t:429,r:8,s:9,i:131 
9. http://www.google.cz/imgres?start=308&hl=cs&client=firefox-

a&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1138&bih=540&tbm=isch&prmd=i

mvnsfd&tbnid=Da11d2rzDO0fxM:&imgrefurl=http://www.slovansky-institut.cz/knihovna-

ski/&docid=AfgvY0fHbkwGEM&imgurl=http://files.slovane.webnode.cz/200000038-

0c1d30d174/banner_knihovna2.JPG&w=402&h=254&ei=P71cUI3uNojptQagt4G4BQ&zoom

=1&iact=hc&vpx=312&vpy=129&dur=2&hovh=178&hovw=283&tx=151&ty=86&sig=1171

24137682325461249&page=23&tbnh=127&tbnw=201&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:308,i:58 
10. http://www.google.cz/imgres?start=736&hl=cs&client=firefox-

a&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1138&bih=540&tbm=isch&prmd=imvn
s&tbnid=ZXVQQ-
tSXjuBXM:&imgrefurl=http://nadani.zshalkova.cz/index.php%3Fobsah%3Dnovinka%26akt%3
D33&docid=qICnPESVTakHgM&imgurl=http://nadani.zshalkova.cz/galerie_aktuality/33.jpg&
w=800&h=600&ei=qr5cUP-
OLYqSswbv6IHAAg&zoom=1&iact=rc&dur=585&sig=117124137682325461249&page=53&tb
nh=152&tbnw=200&ndsp=15&ved=1t:429,r:29,s:736,i:249&tx=113&ty=93. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/imgres?start=308&hl=cs&client=firefox-a&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1138&bih=540&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=Da11d2rzDO0fxM:&imgrefurl=http://www.slovansky-institut.cz/knihovna-ski/&docid=AfgvY0fHbkwGEM&imgurl=http://files.slovane.webnode.cz/200000038-0c1d30d174/banner_knihovna2.JPG&w=402&h=254&ei=P71cUI3uNojptQagt4G4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=312&vpy=129&dur=2&hovh=178&hovw=283&tx=151&ty=86&sig=117124137682325461249&page=23&tbnh=127&tbnw=201&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:308,i:58
http://www.google.cz/imgres?start=308&hl=cs&client=firefox-a&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1138&bih=540&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=Da11d2rzDO0fxM:&imgrefurl=http://www.slovansky-institut.cz/knihovna-ski/&docid=AfgvY0fHbkwGEM&imgurl=http://files.slovane.webnode.cz/200000038-0c1d30d174/banner_knihovna2.JPG&w=402&h=254&ei=P71cUI3uNojptQagt4G4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=312&vpy=129&dur=2&hovh=178&hovw=283&tx=151&ty=86&sig=117124137682325461249&page=23&tbnh=127&tbnw=201&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:308,i:58
http://www.google.cz/imgres?start=308&hl=cs&client=firefox-a&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1138&bih=540&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=Da11d2rzDO0fxM:&imgrefurl=http://www.slovansky-institut.cz/knihovna-ski/&docid=AfgvY0fHbkwGEM&imgurl=http://files.slovane.webnode.cz/200000038-0c1d30d174/banner_knihovna2.JPG&w=402&h=254&ei=P71cUI3uNojptQagt4G4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=312&vpy=129&dur=2&hovh=178&hovw=283&tx=151&ty=86&sig=117124137682325461249&page=23&tbnh=127&tbnw=201&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:308,i:58
http://www.google.cz/imgres?start=308&hl=cs&client=firefox-a&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1138&bih=540&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=Da11d2rzDO0fxM:&imgrefurl=http://www.slovansky-institut.cz/knihovna-ski/&docid=AfgvY0fHbkwGEM&imgurl=http://files.slovane.webnode.cz/200000038-0c1d30d174/banner_knihovna2.JPG&w=402&h=254&ei=P71cUI3uNojptQagt4G4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=312&vpy=129&dur=2&hovh=178&hovw=283&tx=151&ty=86&sig=117124137682325461249&page=23&tbnh=127&tbnw=201&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:308,i:58
http://www.google.cz/imgres?start=308&hl=cs&client=firefox-a&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1138&bih=540&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=Da11d2rzDO0fxM:&imgrefurl=http://www.slovansky-institut.cz/knihovna-ski/&docid=AfgvY0fHbkwGEM&imgurl=http://files.slovane.webnode.cz/200000038-0c1d30d174/banner_knihovna2.JPG&w=402&h=254&ei=P71cUI3uNojptQagt4G4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=312&vpy=129&dur=2&hovh=178&hovw=283&tx=151&ty=86&sig=117124137682325461249&page=23&tbnh=127&tbnw=201&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:308,i:58
http://www.google.cz/imgres?start=308&hl=cs&client=firefox-a&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1138&bih=540&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=Da11d2rzDO0fxM:&imgrefurl=http://www.slovansky-institut.cz/knihovna-ski/&docid=AfgvY0fHbkwGEM&imgurl=http://files.slovane.webnode.cz/200000038-0c1d30d174/banner_knihovna2.JPG&w=402&h=254&ei=P71cUI3uNojptQagt4G4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=312&vpy=129&dur=2&hovh=178&hovw=283&tx=151&ty=86&sig=117124137682325461249&page=23&tbnh=127&tbnw=201&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:308,i:58
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Klíče ke cvičením 

Lekce 1  
 

Kontrola porozumění 16 

Označte, která věta je pravdivá (Ano) a která nepravdivá (Ne). 

        ANO NE 

a. Petr chodí do kurzu angličtiny na jazykovou školu.         

b. Jazyková škola je na okraji města.               X 

c. Jazykové kurzy, které škola nabízí, jsou zahájeny        

nezávisle na počtu přihlášených.                   X  

d. Pavel neví, kolik kurzů cizích jazyků se  

v jazykové škole učí.                              X 

e. Petr má zájem o kurz češtiny pro cizince.               X  

f. Petr půjde do jazykové školy spolu s Pavlem.              X  

 

Kontrola porozumění 26 

Označte křížkem (x) správné tvrzení. 

1. Petr se radí s Pavlem 
 

a. o vhodném jazykovém kurzu.  

b. o vhodné jazykové škole.  

c. o datu zahájení jazykových kurzů.  

2. V jazykové škole pravidelně nabízejí kurzy  
 

a.  angličtiny, němčiny a ruštiny.         

b.  angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny.                            

c.  angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny a francouzštiny.            X 

 

3.   Jazyková škola se nachází   

a.   na okraji města.  
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b.   v centru města.  X 

c.   u Domu knihy.   

 

3.   Petr půjde s Pavlem 
 

       a.    do kurzu angličtiny.   

       b.    do jazykové školy.   X 

c.    do Domu knihy.  

  

3. Petr a Pavel se sejdou 

      a.   zítra dopoledne.   

      b.   zítra odpoledne.  X 

      c.   zítra večer.  

 
Slovní zásoba 1 

Doplňte podle rozhovoru. 

Vy:   Ahoj, … Jak se máš? 

Kamarád/ka:  Ahoj, … Docela dobře. Právě jsem se vrátil/a od moře. 

Vy:   A teď nás čeká zase škola.  

Kamarád/ka:  To je pravda. Chci se od září přihlásit do jazykového kurzu  

   angličtiny. Nevíš, kde je dobrá jazyková škola? 

Vy:   V Brně je několik dobrých jazykových škol, na Kotlářské 9,  

   jazyková škola Belingua na Gorkého, na Veveří a další. 

Kamarád/ka:  Můžeš mi poradit, kam se mám zapsat? 

Vy:   Vloni jsem chodil/a do Belinguy na Gorkého, je to kousek od  

   univerzity. 

Kamarád/ka:  Jaké kurzy tam nabízejí? 
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Vy:   Nabídka kurzů je velká. Můžeš si zapsat kurzy angličtiny,   

   němčiny, francouzštiny a ruštiny. 

Kamarád/ka:  A jsou to kurzy denní nebo večerní? 

Vy:   Většina z kurzů začíná pozdě odpoledne a končí až večer. 

Kamarád/ka:  Myslíš, že tam můžu zatelefonovat nebo tam zajít osobně? 

Vy:   Raději tam zajdi osobně, všechny informace o škole najdeš na  

   Internetu. 

Kamarád/ka:  Děkuju za radu. Určitě se podívám na Internet a zjistím, kdy a  

   kde se můžu přihlásit. 

Vy:   Zavolej mi, až budeš mít první hodinu. Měj se hezky. 

Kamarád/ka:  Ještě jednou dík. Určitě zavolám. 

 

Konverzační cvičení  1  

Co řeknete v situacích, 

1. kdy se ptáte kamaráda na školy, kde se učí cizí jazyky? 

Můžeš mi poradit, kde je nějaká jazyková škola ve městě? Nevíš, kde je v našem městě 

jazyková škola? 

2. kdy chcete zjistit, v jaké části města je jazyková škola? 

V jaké části města je škola? Je to v centru nebo na okraji města? 

3. kdy chcete vědět něco o kurzech, které ve škole probíhají? 

Jaké jazykové kurzy tam nabízejí? Do jakých jazykových kurzů se tam můžu zapsat? Jaké 

jazykové kurzy tam otevírají/probíhají? 

4. kdy chcete vědět o harmonogramu výuky? 

Kdy kurzy probíhají? Jsou kurzy ráno, odpoledne nebo večer? Jsou to kurzy denní nebo 

večerní, nebo víkendové? 

5.  kdy se informujete telefonicky na způsob přihlášení do kurzu? 
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Dobrý den. U telefonu … Mohl/a byste mi říct, jak se mohu do kurzu přihlásit? Mohu vyplnit 

přihlášku elektronicky nebo musím přijít osobně? 

 
 
Lekce 2  
 

Kontrola porozumění 3 

Označte, která věta je pravdivá (A) a která nepravdivá (N). 

        ANO NE 

a. Petr vyplňuje přihlášku do kurzu u referentky.      

b. Petr je začátečník.                 X 

c. Kurzy jsou dlouhodobé a krátkodobé.                             X   

d. Výuka v dlouhodobých kurzech probíhá jednou v týdnu,  

e. vždy 1,5 hodiny.                             X  

f. Většina kurzů probíhá po celý rok.               X  

g. Po úspěšném ukončení kurzu dostane každý účastník 

h. osvědčení.        X  

 

Slovní zásoba 2 

Doplňte do textu slova z nabídky.  

 

Kurz trvá pět měsíců. Vyplňte si přihlášku na Internetu. Jakou informaci potřebujete?    

Všechno najdete v tomto katalogu. Jestliže ukončíte kurz, dostanete osvědčení. Osvědčení 

vám může být prospěšné při hledání práce. Letos nebudeme otevírat přípravné kurzy. Kurzy 

si můžete objednat do konce června. Kde probíhá výuka jazyků? 

 
 
Konverzační cvičení 2 

Utvořte otázku k uvedeným větám. 

 

1. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. 

Jaké jazykové kurzy nabízíte/otevíráte? 
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2. Kurzy jsou pro veřejnost a firmy. 

Pro koho jsou kurzy? 

3. Vybral/a jsem si kurz španělštiny. 

Jaký kurz jste si vybral/a? 

4. Přihlášku do kurzu vyplníte a odevzdáte v kanceláři nebo pošlete elektronickou poštou. 

Jak se mám přihlásit do kurzu? Jak mám poslat přihlášku? 

5. Kurzy probíhají od pondělí do pátku a výuka jazyků probíhá v učebnách naší jazykové 

školy. 

Kdy probíhají kurzy a kde probíhá výuka? 

 

Konverzační cvičení 3 

 

Odpovězte podle skutečnosti. 

 

1. Hledal už jste informaci o jazykových kurzech ve městě, kde bydlíte? 

2. Na koho jste se obrátil o radu? Pomohl vám? Získal jste potřebnou informaci? 

3. Jaké kurzy nabízeli v jazykové škole, kterou jste navštěvoval? 

4. Kdy probíhaly jazykové kurzy? 

5. Byl jste spokojen s výukou?  

 

Lekce 3  

 

Kontrola porozumění 4 

Označte křížkem (x) správné tvrzení. 

1.  Žádosti o uznání diplomu posuzuje 

a.  děkan.  

b. rektor.  X  

c.  studijní oddělení.  

2.  K žádosti o uznání diplomu musíte přiložit 

a. diplom.  

b. diplom a výpis zkoušek.  



 

                                                                                                Projekt č.  511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
                                                                                                                                          Číslo smlouvy  2010 – 4125/001-001  
 

 

 
 

Modul 10 Strana 38 
 

c. diplom a výpis zkoušek ověřený soudním tlumočníkem.  X 

3.  Vyřízení žádosti o uznání diplomu trvá 

a. 3 týdny od podání žádosti.   

b. měsíc od podání žádosti.  X 

c. 60 dnů od podání žádosti.  

 

Situační fráze  

Přiřaďte k popsané situaci vhodnou frázi. 

1. Dotaz na délku trvání A. Kdo o tom rozhoduje? 

2. Dotaz na kompetentní osobu při 

posuzování 

B. Jaké dokumenty potřebujete? 

3. Dotaz na náležitosti potřebné k vyřízení 

žádosti 

C. Jak dlouho to bude trvat? 

 

1.C  2. A  3. B 

Lekce 4 
 
 

Kontrola porozumění 5 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

         ANO NE 

a. Bez čtenářského průkazu vám nepůjčí v knihovně knihy.           X    

b. V knihovně mají otevřeno po celý týden s výjimkou neděle.    X   

c. Knihy si můžete vypůjčit na libovolnou dobu.       X 

d. Za půjčení knih studenti  v knihovně neplatí.                 X 

e.  Informaci o knihách dostanete jen u knihovnice.                                                 X 
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Lekce 5 
 
Rozhovor 

 

Doplňte telefonický rozhovor mezi studentem a referentkou studijního oddělení. 

Student se informuje o možnosti studia na VŠ v České republice. 

 

Student: Dobrý den. Igor Novikov.  

Referentka: Dobrý den. Studijní oddělení, Nováková. Prosím.  

Student: Chtěl bych studovat na vaší univerzitě, ale jsem cizinec. 

Referentka: Kde a kdy jste ukončil střední školu? 

Student: V Moskvě, před dvěma roky. 

Referentka: Udělal jste si zkoušku z jazyka českého? Bez ní nemůžete studovat na  

  české VŠ. 

Student: Ano, na jaře jsem chodil do kurzu češtiny  a před týdnem jsem udělal  

  úspěšně zkoušku z češtiny.   

Referentka: V tom případě vyplňte přihlášku na naši VŠ, kterou najdete na   

  www. naší univerzity. Nechte si ověřit kopii závěrečného vysvědčení ze  

  střední školy notářem. Vysvědčení musí být samozřejmě přeloženo  

  do češtiny a potvrzeno soudním tlumočníkem. Tyto dokumenty spolu s  

  potvrzením o zkoušce z češtiny přineste na studijní oddělení. Ostatní  

  najdete na Internetu nebo vám sdělím ústně, až přijdete s dokumenty. 

Student: Moc vám děkuji. Vše si zařídím a přijdu příští týden. Na shledanou. 
 
Referentka:  Na shledanou. 
 
  

Gramatické cvičení 1 

Utvořte tvary rozkazovacího způsobu od uvedených sloves. 

1. Zeptej se na kurzy češtiny. 

2. Čekejte na náměstí v jednu hodinu. 

3. Podejte přihlášku do konce února. 

4. Pokud je to možné, rozhodni se co nejdříve. 
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5. Přineste všechny dokumenty, abychom mohli uzavřít vaši žádost. 

6. Zaplatťe poplatek za vyřízení žádosti. 

7. Napište všechny osobní údaje. 

8. Poraď mi prosím tě, co mám dělat. 

9. Poslouchej, je to pro tebe užitečné. 

10. Přijďte k nám ve čtvrtek večer, napíšeme přihlášku do kurzu společně. 

 
Gramatické cvičení 2 

Vyhledejte v rozhovoru Lekce 5 slovesa a utvořte rozkazovací způsob (tvar jednotného i 

množného čísla). 

 
studovat  studuj, studujte! 
jezdit   jezdi, jezděte! 
být   buď, buďte! 
dělat   dělej, dělejte! 
začít   začni. začněte! 
končit   konči, končete! 
psát/napsat  piš, pište/napiš, napište! 
závidět   záviď, záviďte! 
pokračovat  pokračuj, pokračujte! 
vědět/nevědet věz, vězte!/nevěz, nevězte! 
podat   podej, podejte! 
odevzdat  odevzdej, odevzdejte! 
mít   měj, mějte! 
zvládnout  zvládni, zvládněte! 
přát   přej, přejte! 
dařit    ať se ti daří, ať se vám daří! 
poradit   poraď, poradťe! 
najít   najdi, najděte! 
vyjít   vyjdi, vyjděte! 
chtít   chtěj/chtějte! 
zeptat se  zeptej se, zeptejte se! 
stihnout  stihni, stihněte! 
děkovat  děkuj, děkujte! 
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V České republice… 

 
Kontrola porozumění 6 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

   ANO NE 

a. V ČR je možné nechat si uznat vzdělání získané 
jen v těch státech, se kterými je podepsána 
dohoda.    X    

b. Všechny formy vzdělání uznává jen MŠMT.     X  

c. O uznání diplomu musíte sami požádat na VŠ se 

stejným nebo podobným učebním programem.   X    

d. S žádostí je třeba poslat kopie vysvědčení o 

absolvování školy.     X  

e. Uznat je možné také kurz, který byl absolvován v 

cizině.     X 

      

Kontrola porozumění 7 

Odpovězte na otázky. Odpovědi vyhledejte v textu. 

 

1. Jaké typy škol můžete navštěvovat v ČR? 

Základní školy, střední školy, vysoké školy 

2. Do konce jakého měsíce můžete poslat přihlášku na SŠ? 

Do konce února. 

3. Na jakém papíru přihlášku poslat? 

Na speciálním formuláři. 

4. Jaké prázdniny mají žáci středních škol? 

Letní, jarní, zimní = vánoční, velikonoční, podzimní, pololetní 

5. Na jakých středních školách se skládají/dělají talentové zkoušky? 

Na uměleckých středních školách nebo konzervatořích 


