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Registrace a první přihlášení na Mein Goethe.de 

 

1. Do virtuálního světa Goethe-Institutu se dostanete přes obrazovku přihlášení – 

Anmeldung na stránce www.goethe.de.   

 

 

Na této obrazovce najdete formulář pro registraci a přihlášení. Pokud jste na stránkách 

poprvé, klikněte na odkaz pro registraci - "Goethe-ID registrieren".  

 

 

  

http://www.goethe.de/
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2. Zde prosím zadejte Vaši e-mailovou adresu, Vaše heslo (heslo je individuální a sami si jej 

volíte) a Vaši zemi. Kliknutím zaškrtněte políčka (     ) před podmínkami 

použití – „Nutzungsbedingungen“ a prohlášením o ochraně osobních dat – 

„Datenschutzerklärung“. Křížkem ( x ) potvrzujete, že jste tyto texty četli a souhlasíte s 

jejich obsahem. Závěrem klikněte na tlačítko pro vytvoření ID - Goethe-ID erstellen.  

 

 

3. Nyní se Vám objeví potvrzení o úspěšné registraci: 
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4. Do Vaší e-mailové schránky by nyní měl přijít e-mail od odesilatele "noReply-kdf"
1
 

 

 

5. E-mail s předmětem „Mein Goethe.de / Zugang aktivieren“ otevřete a klikněte na 

potvrzovací odkaz, který je v něm obsažený.2 

 

 

  

                                                
1
 Pouze tím, že Vám zašleme e-mail, si můžeme ověřit, že přihlášení skutečně pochází ze zadané adresy. 

2
 Upozornění: Pokud jste ve Vaší schránce nenalezli žádný e-mail od odesilatele noReply-kdf@goethe.de, může to mít tyto 

příčiny: 
- Váš e-mailový program či poskytovatel vyhodnotil, že aktivační e-mail pochází od neznámého odesilatele a obsahuje 

standardizovaný obsah. E-maily s těmito vlastnostmi často nejsou doručeny přímo. Prosím zkontrolujte si složku 
„Spam“, příp. „Nevyžádaná pošta“ (v různých programech se může jmenovat i jinak), zda se aktivační e-mail 
nenachází tam.   

- Pokud ne, pravděpodobně jste špatně zadali e-mailovou adresu. Registraci na MeinGoethe.de zopakujte. Pokud se 
poté objeví hláška, že tato adresa již byla registrována, je chyba někde jinde. V takovém případě se obraťte na 
poskytovatele jazykového kurzu nebo na Vašeho vyučujícího. 

mailto:noReply-kdf@goethe.de
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6. Objeví se již známý přihlašovací formulář. Nyní do něj zadejte Vaši e-mailovou adresu a 

heslo, poté klikněte na přihlášení - Anmelden. 

 

 

7. Teď klikněte na Vaše přihlašovací jméno… 

 

 

… a poté na Mein Goethe.de 

  



5 
Copyright © Goethe-Institut 2015 
Všechna práva vyhrazena 
www.goethe.de 

8. Dostanete se na úvodní stránku, kterou si nyní můžete přizpůsobit – můžete upravit Váš 

osobní profil, přihlásit se k odběru novinek Goethe-Institutu podle Vašich zájmů, stát se 

členy různých skupin a nastavit preferovanou jazykovou verzi.  

 

8.1. Váš profil – pokud kliknete na „Mein Profil“,… 

 

 

… objeví se tato nabídka. 
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Pokud chcete, můžete v přihlašovacích údajích - „Anmeldedaten“ změnit jazykovou 

verzi podle Vašich preferencí. 

 

 

V části osobních údajů „Persönliche Angaben“ vyplňte alespoň políčka oslovení, 

jméno a příjmení (Anrede, Vorname, Nachname), další údaje jsou nepovinné.  
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8.2. Moje kurzy: Pokud kliknete na „Meine Kurse“,…  

 

 

… zobrazí se stránka přístupných kurzů - „Freigeschaltete Kurse“, která obsahuje pole 

pro zadání registračního kódu - „Registrierungs-Code“. Tam napište kód, který jste 

obdrželi od Vašeho vyučujícího nebo poskytovatele kurzu. 
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9. Po odeslání kliknutím na tlačítko „Absenden“ se objeví potvrzení Vaší registrace a odkaz 

k Vašemu kurzu. Kliknutím na odkaz se dostanete do Vaší virtuální třídy.  


