
Pracovní listy z českého jazyka pro 2.–5. ročník ZŠ 
Licenční podmínky pro školy

 SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., IČO 60193018,  
 se sídlem Ostrovní 126/30, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00 („nakladatelství“)

Pracovní listy jsou autorsky chráněny. V případě zakoupení pracovních listů poskytuje na-
kladatelství kupujícímu (škole a ostatním zájemcům) oprávnění pracovní listy užít (licenci)  
v rozsahu, způsobem a za podmínek níže uvedených („licenční podmínky“). Zakoupením pra-
covních listů se kupující zavazuje licenční podmínky dodržovat. Užití pracovních listů v roz-
poru s licenčními podmínkami představuje neoprávněné užití díla. V případě zájmu o užití 
pracovních listů přesahující licenční podmínky je držitel licence povinen kontaktovat nakla-
datelství.

Licence se poskytuje na dobu neomezenou.

 

 

 

 

 

 

Poskytovat pracovní listy nebo jejich kopie (rozmnoženiny) v tištěné i elektronické po-
době všem svým učitelům pro účely výuky ve všech svých třídách ročníku, pro nějž jsou 
pracovní listy nakladatelstvím určeny („určené ročníky“).
Kopírovat (rozmnožovat) pracovní listy pro účely výuky ve všech svých třídách určených 
ročníků a poskytnout je svým žákům určených ročníků za účelem jejich vyplnění při pre-
zenční i distanční výuce.
Elektronicky zasílat pracovní listy ve formátu PDF svým žákům určených ročníků za úče-
lem jejich vyplnění v elektronické verzi při prezenční i distanční výuce nebo za účelem 
jejich vytištění žákem pro studijní účely; elektronická zpráva (e-mail) musí obsahovat 
upozornění, že příjemce není oprávněn pracovní listy dále rozšiřovat, ale že je oprávněn 
je užít jen pro vlastní studijní účely, případně je zasílat zpět svému vyučujícímu.

Poskytovat pracovní listy jako celek, ani po částech třetím osobám odlišným od svých 
učitelů a žáků určených ročníků, zejména nesmí pracovní listy poskytnout jiným školám 
či učitelům jiných škol; škola je povinna o tomto svém závazku informovat všechny své 
učitele, kterým pracovní listy poskytne.
Jakkoli zasahovat do pracovních listů jinak než jejich vyplněním, pozměňovat či upravo-
vat jejich obsah či grafickou podobu.
Jakkoli integrovat pracovní listy nebo jejich části do dalších studijních materiálů.

Užívat pracovní listy jen pro vlastní potřebu.

Poskytovat pracovní listy jako celek, ani po částech třetím osobám.
Jakkoli zasahovat do pracovních listů jinak než jejich vyplněním, pozměňovat či upravo-
vat jejich obsah či grafickou podobu.
Jakkoli integrovat pracovní listy nebo jejich části do dalších studijních materiálů.

     

 

 
 

 

Škola jako držitel licence může:

Škola jako držitel licence nesmí:

Ostatní držitelé licence mohou:

Ostatní držitelé licence nesmí:

SPN – pedagogické nakladatelství, a. s. 


