
VĚSTNÍK 
MINISTERSTVA  ŠKOLSTVÍ, 

     MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY 
___________________________________________________________________________ 

Ročník LVII                                        Sešit 4                                                         

Duben 2001                                                                                                                               

 
 

                                                          O B S A H 

 
 

 

Část normativní  

 

- Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska  

  o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice  na léta 2001 - 2003, podepsané v Madridu dne  

  5.března 2001 

- Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 1/2001, kterým se zrušují příkazy ministra č. 12/1998,  č. 2/1999, č.  

  8/1999, č. 15/1999, č. 6/2000 a č. 9/2000 

- Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/2001 k postupu při zařazování škol, předškolních zařízení a školských  

  zařízení do sítě škol,  předškolních zařízení a školských zařízení, postupu při provádění změn v těchto údajích a k  řízení o  

  vyřazování  ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení 

 

 

Část metodická 

 

- Učební osnova předmětu Klinická biochemie 

- Učební osnova předmětu Cvičení z klinické biochemie 

- Učební osnova předmětu Odborná praxe 

- Metodický pokyn k účtování dávek státního sociálního příspěvku na dopravu v DVÚ 

- Metodický  pokyn  k   provedení  §  6  odst. 5 zákona  č.  306/1999  Sb.,   o poskytování dotací soukromým školám, 

předškolním a  

  školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok  2000 

 

  

Část oznamovací  
 

- Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro ZŠ platný ve školním roce 2000/2001 a 2001/2002 

- Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání  

   pedagogických pracovníků v roce 2000 – 2. část 

- Oznámení o úpravě učebních osnov studijního oboru 53-43-M/001 (JKOV : 53-08-6/00) Zdravotní laborant 

- Informace o udělení schvalovacích doložek 

- Oznámení o ztrátě razítek 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky : Texty neprošly korekturou. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST NORMATIVNÍ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Ujednání 
 mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem 

školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích 

v České republice  

na léta 2001 - 2003 

 

 

V souladu s články 1.4. a 1.5. Prováděcího plánu spolupráce v oblasti školství a 

kultury mezi vládou České republiky a vládou Španělského království na léta    

1999 - 2001, podepsaného v Madridu dne 18. prosince 1998, se Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství, kultury 

a sportu Španělska (dále jen “strany”) dohodly takto: 
 

 

Článek 1 
 

1. Strany vyjadřují své uspokojení ze spolupráce, která se na základě předcházejících plánů 

spolupráce rozvíjí mezi  českými a španělskými příslušnými orgány v otázkách činnosti tříd s 

výukou vybraných předmětů ve španělském jazyce na gymnáziích Budějovická 680 v Praze 4, které 

existuje od školního roku 1990-91, a Brno-Bystrc, jehož činnost byla zahájena ve školním roce 

1995-96, a dohodly se na otevření dalších tříd na Gymnáziu Olomouc, Čajkovského 9.  

2. Španělská strana se zavazuje prostudovat návrh české strany na zřízení 

dalších tříd s výukou vybraných předmětů ve španělském jazyce a sdělit své 



stanovisko do 31. prosince roku, který předchází školnímu roku jejich 

navrženého otevření. 
 

Článek 2 
 

Ve třídách s výukou vybraných předmětů ve španělském jazyce je studium šestileté s těmito 

zvláštnostmi:. 

a) V prvních dvou ročnících šestiletého studia, kdy žáci plní povinnou školní docházku, je ve všech předmětech 

vyučovacím jazykem jazyk český, ale probíhá intenzívní jazyková příprava v předmětu španělský jazyk v celkovém 

rozsahu         22 vyučovací hodiny. Uvolní-li se místo po prvním roce studia, může být žák přijat přímo do 2. 

ročníku česko-španělské třídy, vykoná-li úspěšně vědomostní zkoušku, která se uskuteční za 

účasti zástupců španělské strany. 
b) Výuka španělského jazyka, literatury a kultury (dějepis, umění a zeměpis Španělska) bude 

probíhat podle učebních osnov zpracovaných smíšenou komisí odborníků a 
schválených oběma stranami. 

c) Výuka ostatních předmětů vyučovaných částečně nebo zcela ve španělském 

jazyce (matematika, fyzika, chemie) bude probíhat podle učebních plánů a 

učebních osnov, popř. dalších učebních dokumentů schvalovaných 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Článek 3 
 

Na posílení výuky španělského jazyka a předmětů vyučovaných v tomto jazyce se španělská 

strana zavazuje: 

a) Vyhlásit konkurs na obsazení až 4 míst španělských učitelů dvojjazyčných gymnázií, kteří budou 

na nich působit a vyučovat maximálně 20 hodin týdně každý. Kandidáti musejí mít odpovídající 

vzdělání stanovené česko-španělskou smíšenou komisí v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy české strany           o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických 

pracovníků. 

b) Přijmout žádosti kandidátů a předložit je českým vzdělávacím orgánům pro následný výběr 

učitelů nejpozději do 1. června. 

c) Poskytnout vybraným španělským učitelům dva druhy finančních příspěvků, jeden roční na 

úhradu dopravy a druhý měsíční na doplnění jejich platu, obě částky vypočítané v souladu s 

rozpočtovými možnostmi a podmíněné uspokojivým plněním pedagogické funkce svěřené 

českými vzdělávacími orgány. Tyto příspěvky, které poskytne španělská strana španělským 

učitelům, budou osvobozeny od daní v České republice.  

d) Poskytnout didaktický a pomocný materiál pro výuku předmětů vyučovaných       ve 

španělském jazyce, pokud to dovolí rozpočtové možnosti. Výběr základních učebnic uskuteční 

smíšená komise odpovědná za tvorbu učebních osnov složená z českých a španělských 

odborníků. 

e) Každoročně podle rozpočtových možností přijmout ve Španělsku skupinu žáků dvojjazyčných 

gymnázií k dvoutýdennímu kulturnímu pobytu. Počet žáků bude      v každém případě zvlášť 

upřesňován v souladu s finančními možnostmi obou stran. Španělská strana uhradí pobyt, 

ubytování a stravování žáků a česká strana dopravu (do Španělska a zpět).   

f) Prostudovat možnost spolupráce při zdokonalování jazykových znalostí českých učitelů, kteří v 

dvojjazyčných gymnáziích vyučují nebo budou vyučovat                ve španělském jazyce, a 



věnovat jim zvláštní preference při výběru osob, které získají jazyková a odborná stipendia ve 

Španělsku. 

 

Článek 4 
 

Česká strana, která vytvoří odpovídající materiální a personální podmínky pro úspěšný 

rozvoj činnosti dvojjazyčných gymnázií, se zavazuje: 

a) Podpořit uzavírání pracovních smluv mezi španělskými učiteli a příslušnými gymnázii v české a 

španělské verzi na dobu určitou, minimálně na období             2 školních roků. 

b) Zaručit uvedeným učitelům prostřednictvím pracovních smluv právo na plat, pracovní podmínky 

a sociální pojištění, které přísluší učiteli stejného vzdělávacího stupně podle českých právních 

předpisů. Španělští učitelé ve své pedagogické praxi budou respektovat platné české právní 

předpisy. Zdaňování pracovních příjmů španělských učitelů se řídí právními předpisy smluvních 

stran, není-li stanoveno jinak ve Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a 

Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z 

majetku, podepsané v Madridu dne 8. května 1980, která vstoupila v platnost dne 5. června 1981 

(Smlouva o dvojím zdanění). 

c) Zajistit uvedeným učitelům v souladu s českými právními předpisy povolení           k 

zaměstnání, které jim dovolí působit v dvojjazyčných gymnáziích. Učitelé nebudou vykonávat 

žádnou jinou výdělečnou činnost v hostitelském státě a nebudou přijati do jiného zaměstnání, 

než pro které jim bylo uděleno pracovní povolení. 

d) Ubytovat španělské učitele v zařízených individuálních bytech s vytápěním           v místě, 

kde je umístěno dvojjazyčné gymnázium, a uhradit jim nájemné a základní služby spojené s 

užíváním bytu. Tito učitelé budou užívat bytu během školního roku a o prázdninách v případě, že 

budou pokračovat ve své pedagogické práci              v příštím školním roce a jejich práva 

budou stejná jako práva osob, které si pronajímají bytové prostory. 

e) Umožnit španělským učitelům na vlastní náklady přestěhování do České republiky materiálů a 

osobních svršků potřebných pro jejich práci a pobyt včetně osobního auta učitele, pokud si to 

budou přát, s osvobozením od celních poplatků               v případě, že pobyt bude 

minimálně dvouletý. 

f) Poskytnout španělské straně informaci o přibližném počtu žáků a výukovém materiálu minimálně 

šest měsíců před zahájením školního roku. Zároveň posoudit možnost úhrady části uvedeného 

materiálu podle rozpočtových možností. 

 

Článek 5 
 

Strany vytvoří smíšenou komisi paritně složenou z odborníků obou států, jejíž činností bude: 

a) Sledovat přiměřenost učebních osnov pro výuku španělského jazyka a literatury, dějepisu, umění 

a zeměpisu Španělska, stejně jako matematiky, fyziky a chemie, tj. předmětů vyučovaných ve 

španělštině, schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a 

navrhovat jejich případné úpravy. 

b) Vytvořit základní pedagogické dokumenty zaměřené na získání odpovídající kvality výuky. 

c) Posuzovat požadavky na vyučující a na výukový materiál potřebný pro rozvoj pedagogických 

aktivit česko-španělských tříd. 



d) Posuzovat a navrhovat opatření k dalšímu vzdělávání učitelů, kteří vyučují            ve 

španělském jazyce v uvedených třídách. 

 

Článek 6 
 

1. Žáci česko-španělských tříd, kteří mají zájem u maturitních zkoušek získat odpovídající 

španělské vysvědčení, které jim umožní podle španělských právních předpisů přijetí na španělské 

univerzity, musejí absolvovat: 

a) Písemné a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury. 

b) Písemné a ústní zkoušky ze španělského jazyka, literatury a kultury (dějepis, umění a zeměpis 

Španělska). 

c) Ústní zkoušky ze dvou předmětů, z nichž alespoň jeden byl vyučován                  ve 
španělském jazyce. Žáci, kteří si to přejí, mohou vykonat zkoušku z dalšího 
předmětu. Zástupci španělské strany se zúčastní výběru témat těchto ústních 
zkoušek. 

2. Písemné zkoušky ze španělského jazyka, literatury a kultury (dějepis, umění a zeměpis 

Španělska) navrhne přímo španělská strana, která pošle dvě různé varianty, z nichž si žáci budou 

moci jednu vybrat a rozpracovat ji. 

3. Žáci, kteří úspěšně vykonají tyto zkoušky, dostanou kromě českého vysvědčení o 

maturitní zkoušce také španělské dokumenty, které zrovnoprávní jejich studia se španělským 

studiem 2. maturitního ročníku – LOGSE. Na základě žádosti a po zaplacení stanovených poplatků 

budou mít také právo získat španělský titul maturant a být přijati na španělské univerzity za 

stejných podmínek jako ostatní žáci, kteří ukončili zahraniční studia uznaná příslušnými 

španělskými úřady. Udělený titul maturant bude obecného charakteru,  bez udání zaměření. Žáci, 

kteří budou mít zájem o přijetí na některou španělskou univerzitu, si vyberou příslušnou univerzitu 

a na ní podle výběru zaměření vykonají přijímací zkoušky.  

4. Zkušební komisi, která bude posuzovat uvedené zkoušky, budou tvořit také dva 

pracovníci španělské strany touto stranou navržení, z nichž jeden bude prvním místopředsedou 

komise. Získání práv uvedených v předcházejícím odstavci bude vyžadovat kladné hodnocení 

španělských členů komise.  

 

Článek 7 
 

V průběhu platnosti tohoto Ujednání strany budou věnovat pozornost kvalitě výuky v 

třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů ve španělském jazyce využívajíce úprav a 

případných doporučení, které v úzké spolupráci obou stran povedou k zlepšení činnosti. 

 

 

Toto Ujednání vstoupí v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 

2003. 
 

Platnost tohoto Ujednání se automaticky prodlužuje do doby schválení nového 

Ujednání, pokud jej jedna ze stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců 

před uplynutím doby jeho platnosti. 
 



Dáno v Madridu dne  5. března 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce 

českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost. 

 

 

Za Ministerstvo školství, mládeže                       Za Ministerstvo školství, kultury  

a tělovýchovy České republiky                                     a sportu Španělska  

 

       Eduard Zeman v.r.                                                  Pilar del Castillo Vera 

v.r. 

 

 
 

 
 
 

 

Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy  

Čj.: 10 496/2001 - 25      V Praze dne 31. ledna 2001 

 

 

 

 

P ř í k a z  
 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy  

č. 1/2001, 

 

kterým se zrušují příkazy ministra č. 12/1998, , č. 2/1999, č. 8/1999, č.15/1999 

č. 6/2000 a č.9/2000 

 

 

I.náměstkovi ministra 

náměstkům ministra 

vrchním ředitelům 

ředitelům odborů 

vedoucím samostatných oddělení 

 

 

I. zrušuji  

 

a) Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/1998, čj. 23 100/98 - 25, kterým 

se stanoví určené školské úřady, které budou vykonávat z pověření MŠMT koordinační činnost, 

Věstník MŠMT sešit 10/1998,  

b) Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 2/1999, čj. 35 465/98 - 25, kterým se stanoví 

některé další úkoly ředitelům škol s právní subjektivitou, Věstník MŠMT sešit 3/1999,  

c) Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/1999, čj. 16 660/99 - 25, kterým se stanoví 

některé další úkoly ředitelům školských úřadů, Věstník MŠMT sešit 6/1999, 

d) Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 15/1999, č.j. 27 041/99 – 25 k vybavení škol 

a školských zařízení, které jsou zřízeny MŠMT nebo ŠÚ, motorovými vozidly, Věstník MŠMT 

sešit 12/1999, 

e) Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/2000, čj. 14 658/2000 – 25, kterým se mění 

Příkaz ministra č.12/1998, kterým se stanoví určené školské úřady, které budou vykonávat 



z pověření MŠMT koordinační činnost, ve znění Příkazu ministra č.2/2000, a Příkazy ministra 

č.17/1998 a č.4/1999,  

f) Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 9/2000, čj. 19 284/2000 – 25, kterým se 

stanoví koordinační činnosti určených školských úřadů, Věstník MŠMT sešit 8/2000. 

 

 

II. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 31. ledna 2001. 
 

 

         Mgr. Eduard Zeman v.r. 

         ministr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

Č.j.:  30 005/2000-VŘII/2     

V Praze dne  20. února 2001 
 

 

 

Příkaz 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

č.  5 / 2001 

k postupu při zařazování škol, předškolních zařízení a školských zařízení do sítě škol,  

předškolních zařízení a školských zařízení, postupu při provádění změn v těchto údajích 

a k  řízení o vyřazování  ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. 
 

K zabezpečení úkolů vyplývajících z § 13a až 13c zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě 

ve školství, ve znění pozdějších předpisů,  podle části II. čl. 1 bodu A 6 Organizačního řádu MŠMT č.j. KM 

5032/2000. 

 

I. Ukládám : 

 

 

Čl. 1 

 

(1) Náměstkovi ministra skupiny regionálního školství (dále jen “náměstek ministra”), vrchním ředitelům 

sekce vzdělávání, sekce správní a sekce ekonomické, ředitelům odboru správy sítě škol, odboru koncepce a organizace 

školské soustavy, odboru předškolního, základního a zájmového vzdělávání, odboru středního a vyššího odborného 

vzdělávání, odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy, odboru pro mládež, odboru tělovýchovy a sportu, 

odboru rozpočtu kapitoly školství, odboru finanční kontroly rozpočtových operací, rozborů a mzdové politiky, odboru 

metodiky financování a rozpisu finančních prostředků do územních rozpočtů, odboru rozpisu rozpočtu a přímého 

financování 

a)  seznámit neprodleně podřízené zaměstnance se stanovenými pravidly, postupy a úkoly podle tohoto příkazu 

včetně příloh, 

b)  přijmout odpovídající opatření k dodržování tohoto příkazu včetně kontroly na úseku činnosti. 

 

(2) Vrchnímu řediteli sekce správní  

a) rozhodovat v prvním stupni po projednání v příslušných odborech a poradních orgánech Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (dále jen “ministerstvo”) o zařazení škol, předškolních zařízení a školských zařízení do sítě 



škol, předškolních zařízení a školských zařízení (dále jen “síť”) a o vyřazení škol, předškolních zařízení 

a školských zařízení ze sítě,  

b) rozhodovat po projednání v příslušných odborech a v poradních orgánech skupiny regionálního školství o 

změnách v síti v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy (dále jen 

“dlouhodobým záměrem”) podle § 12 odst. 5 písm. g) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě 

ve školství, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen “zákon”). 

 

 

(3) Řediteli odboru správy sítě škol 

a) rozhodovat po projednání v příslušných odborech a v poradních orgánech skupiny regionálního školství o 

změnách v síti, pokud se nejedná o změny v síti týkající se vzdělávací koncepce podle § 13b odst. 1 písm. i) 

zákona, 

b) rozhodovat ve druhém stupni po projednání v příslušných odborech ministerstva o odvoláních proti rozhodnutí 

kraje o zařazení předškolního zařízení, školského zařízení nebo pracoviště praktického vyučování do sítě,  

popřípadě  jejich vyřazení ze sítě. 

 

(4) Sekci správy úřadu  

a)  přijímat žádosti o zařazení do sítě, oznámení změn v síti, žádosti a podněty k zahájení řízení o vyřazení ze 

sítě (dále jen “žádost”), 

b)  zasílat připravená sdělení týkající se sítě včetně příloh účastníkům řízení podle určení ve spisech, 

c)  vést evidenci žádostí a jejich vyřízení podle spisového řádu ministerstva. 

 

(5)  Odboru legislativnímu a právnímu 

a)  zpracovávat stanoviska ke komplikovaným majetkoprávním a legislativně právním problémům. 

 

(6)  Odboru správy sítě škol 

a)  žádosti vyřizovat postupem a ve lhůtách stanovených tímto příkazem, 

b)  projednávat žádosti s příslušnými útvary ministerstva a žádat o jejich stanoviska, 

c)  připravovat a zasílat veškerá sdělení a rozhodnutí žadatelům a dalším účastníkům řízení, 

d)  vydávat a evidovat rozhodnutí o zařazení do sítě, vyřazení ze sítě a změnách v síti, 

e)  vydávat zřizovací listiny, provádět jejich změny a zrušování v případech, kdy je zřizovatelem ministerstvo 

na základě zákona,  

f)  spolupracovat s ÚIV při plnění společných a souvisejících úkolů ve věcech sítě. 

 

(7)  Odboru předškolního, základního a zájmového vzdělávání 

a) zpracovávat stanoviska k žádostem o zařazení do sítě v oblasti předškolních zařízení, 

základních škol a školských zařízení jim sloužících, se zaměřením na 
1. vzdělávací koncepci včetně učebních plánů, učebních osnov, popřípadě jiných schválených učebních 

dokumentů požadovaných oborů  

2. personální zabezpečení výuky 

3. materiální zabezpečení výuky, 

b) zpracovávat stanoviska v případech odvolání proti rozhodnutí kraje ve věci zařazení předškolních zařízení a 

školských zařízení, která zřizuje obec podle § 14 odst. 2 zákona. 

 

(8)  Odboru středního a vyššího odborného vzdělávání  

a)  zpracovávat stanoviska k žádostem v oblasti středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení jim 

sloužících se zaměřením na  

1. vzdělávací koncepci včetně učebních plánů, učebních osnov, popřípadě jiných schválených učebních 

dokumentů požadovaných oborů  

2. personální zabezpečení výuky 

3. materiální zabezpečení výuky, 
b) vyžadovat ve smyslu uzavřených meziresortních dohod odborná stanoviska k žádostem týkajících se 

zdravotnických škol a oborů,   

c) zpracovávat stanoviska v případech odvolání proti rozhodnutí kraje ve věci zařazení pracovišť praktického 

vyučování. 

(9)  Odboru speciálního vzdělávání  a  institucionální výchovy  

a) zpracovávat stanoviska k žádostem v oblasti speciálních škol a speciálních školských  zařízení se 

zaměřením na  



1. vzdělávací koncepci, včetně učebních plánů, učebních osnov, popřípadě jiných schválených učebních 

dokumentů požadovaných oborů 

2. personální zabezpečení výuky 

3. materiální zabezpečení výuky, 

b) zpracovávat stanoviska v případech odvolání proti rozhodnutí kraje ve věci zařazení speciálních 

předškolních zařízení a školských zařízení, která zřizuje obec podle § 14 odst. 2  zákona. 

 

(10)  Odboru koncepce a organizace školské soustavy posuzovat ve složitějších  a komplikovanějších případech, 

zda je žádost v souladu s dlouhodobým záměrem ministerstva v oblasti vzdělávání. 

 

(11)  Odboru pro mládež vést evidenci a zpracovávat stanoviska k žádostem ve věcech sítě 

školských zařízení typu střediska pro volný čas dětí a mládeže. 
 

(12)  Odboru tělovýchovy a sportu vyjadřovat se k žádostem v případě škol se sportovním 

zaměřením. 
 

(13)  Odboru odměňování a pracovně právních záležitostí zpracovávat odborná stanoviska ke komplikovaným 

pracovně právním otázkám. 

 

(14)  Sekci ekonomické  

a) zpracovávat odborná stanoviska k žádostem v oblasti hospodaření a financování škol, předškolních zařízení 

a školských zařízení,  

b) posuzovat, zda je žádost v souladu s dlouhodobým záměrem ministerstva a příslušného kraje, v souladu 

s možnostmi a v rámci účelného využití disponibilních rozpočtových zdrojů, 

c) posuzovat a zpracovávat odborná závazná stanoviska v oblasti stavebně technické. 

 

 

 

Čl. 2 

      

Ústavu pro informace ve vzdělávání 

 

(1) Spolupracovat  s odborem správy sítě škol a aktualizovat síť návazně na rozhodnutí ministerstva. Podle 

požadavků ministerstva zabezpečit programové vybavení pro vedení sítě (včetně zpracování datových dávek, 

programového vybavení pro tisk formulářů žádostí a rozhodnutí, programového vybavení pro přenos datových dávek a 

dalších dat v počítačové síti apod.). 

 

(2) Vést evidenci platných datových souborů o síti v centrálním registru sítě a archivovat údaje o síti. Vytvářet 

podmínky pro zajištění přístupu zaměstnanců ministerstva k údajům a doprovodným informacím o síti. Zpřístupňovat 

údaje ze sítě veřejnosti v rozsahu podle § 13a odst. 3 zákona a se zřetelem na ochranu údajů podle zvláštních předpisů 

(zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších změn a předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů v informačních systémech). Každoročně předkládat ministerstvu ke schválení formu 

zveřejňování sítě ve smyslu ustanovení § 13a odst. 1 zákona. 

 

(3) Vést a archivovat údaje o síti na technických nosičích dat podle rozhodnutí správních orgánů o zařazení, 

změnách a vyřazení v rozsahu podle § 13a odst. 3 písm. a) až f) zákona. 

 

II. Stanovuji tento postup vyřizování žádostí : 
 

 

      Čl. 3 

 

Školy,  předškolní zařízení a školská zařízení zařazuje do sítě, provádí změny v síti 

a vyřazuje ze sítě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s výjimkou 

a) předškolních zařízení a školských zařízení, která zřizuje obec podle § 14 odst. 2 zákona, 

b) pracovišť praktického vyučování,  

která do sítě zařazuje orgán kraje v přenesené působnosti. 
 

 

 

Čl. 4 



Společná ustanovení 

 

(1) Žádost o zařazení školy, předškolního zařízení a školského zařízení do sítě předkládá 

žadatel (tj. zřizovatel) orgánu kraje v přenesené působnosti, který je místně příslušný (dále jen 

“orgán kraje”). Žádostí, vyřizovanou níže uvedeným postupem, jsou písemnosti s náležitostmi 

podle § 13b odstavec 1 zákona předkládané žadatelem, kterým je podle § 13a odstavec 2  zákona 

zřizovatel. U škol a školských zařízení, zřizovaných ministerstvem, předkládá žádost ředitel školy 

nebo školského zařízení.  
 

(2) Žádost o zařazení školy, předškolního zařízení a školského zařízení do sítě předkládá žadatel na 

tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto příkazu a které jsou k  dispozici na příslušném orgánu 

kraje. Žadatel předkládá žádost tak, aby byla doručena orgánu kraje nejpozději do 30. září kalendářního roku, který 

předchází kalendářnímu roku, v němž má škola, školské zařízení a předškolní zařízení zahájit činnost. 

 

(3) Učební plány a učební osnovy (dále jen “učební dokumenty”), které jsou součástí vzdělávací koncepce 

školy podle § 13b odst. 1 písm. i) zákona, musí být předem schváleny ministerstvem. Ke schválení se předkládají 

ministerstvu v pěti vyhotoveních a jejich struktura je stanovena v Pokynu MŠMT č.j. 30 074/2000-II/2.  

 

 

 

Čl. 5 

Postup správních orgánů při převzetí a evidenci žádostí 

 

(1) Žádost o zařazení školy, předškolního zařízení a školského zařízení do sítě se podává orgánu kraje do 

30. září. Orgán kraje v případě předškolních zařízení a školských zařízení, která zřizuje obec podle § 14 odst. 2, a 

pracovišť praktického vyučování o žádosti rozhodne a v ostatních případech postoupí žádost se svým vyjádřením 

ministerstvu v termínu do 30. listopadu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, v němž má být podle 

žádosti zahájena činnost školy nebo školského zařízení.  

 

(2) Žádost o změnu v údajích (§ 13b odst. 9 zákona) podává zřizovatel nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy 

ke změně došlo. V případě podání žádosti o změny ve vzdělávací koncepci podle §13b odstavec 1 písmeno i) zákona 

nebo o úpravu kapacit podle § 13b odstavec 1 písmeno p) zákona se za den, kdy ke změně došlo, považuje den, který 

předchází půl roku prvnímu termínu přijímací zkoušky na příslušný studijní nebo učební obor v dané škole. Žádost 

podává zřizovatel orgánu, který zařazuje do sítě podle § 13a odst. 2 zákona. 

 

(3) Žádost může být podána jinak, než uvádí odstavce 1 a 2 v termínu, který stanoví ministerstvo, např. na 

návrh ředitele odboru ministerstva. Projednání žádosti v pozdějším termínu podle § 13a odst. 5  zákona povoluje ve 

výjimečných případech náměstek ministra.  

 

(4) Žádost, která nebyla podána v termínu, bude z důvodu zmeškané lhůty zamítnuta.  

 
(5) Řízení se zastavuje v případě žádosti, která při podání není úplná, např. neobsahuje schválené učební 

dokumenty, nebo u  níž byly  při převzetí  zjištěny  takové  nedostatky,  které nelze v součinnosti správního orgánu 

s předkladatelem odstranit, aniž by bylo ohroženo  dodržení lhůty podle § 13b odst. 3 zákona. V případech přerušení 

řízení ředitel odboru správy sítě škol poučí žadatele o možnostech dalšího postupu. Žádost včetně příloh zůstává po 

ukončení řízení součástí spisu. 

 

(6) Vyznačení data doručení provádí pracovník podatelny u došlých písemností. Žádost s vyznačeným 

datem podatelna postupuje odboru správy sítě škol. 

 

 

 

Čl. 6 

Postup vyřizování žádosti o zařazení do sítě 
 

(1) V odboru správy sítě škol je žádost přidělena pověřenému pracovníkovi, který zkontroluje, zda je žádost 

úplná, věcně správná podle § 13b odst. 1 zákona a zda byla podána v termínu podle čl. 5 tohoto příkazu vzhledem 

k zahájení činnosti školy nebo zařízení uvedené v žádosti. 

 



(2) Žádost podanou v termínu podle § 13a odst. 5 zákona a splňující náležitosti podle § 13b odst. 1 zákona a 

tohoto příkazu může pověřený pracovník předběžně projednat s příslušnými útvary ministerstva podle věcné 

příslušnosti žádosti. 

 

(3) Před zpracováním návrhu vyřízení si pověřený pracovník vyžádá a posoudí dílčí stanoviska k přílohám  

a údajům žádosti, které  stanoví  zákon v § 13b odst. 1 

a) písm. d) ve zvláště složitých případech u odboru, v jehož působnosti jsou podle organizačního řádu majetkoprávní 

záležitosti, 

b) písm. i) a k) ke každé žádosti u odboru, v jehož působnosti jsou podle organizačního řádu příslušné učební 

dokumenty nebo vzdělávací koncepce. Struktura vzdělávací koncepce školy, která je součástí žádosti podle § 13b 

odstavec 1 písmeno i) zákona je uvedena v Pokynu č.j. 30 074/2000-II/2, 

c) písm. j) ke každé žádosti u sekce ekonomické,  

d) písm. k) ve zvláště složitých případech u odboru, v jehož působnosti jsou podle organizačního řádu 

pracovněprávní věci,  

e) písm. l) ke každé žádosti u odboru, v jehož působnosti je posoudit záležitosti materiálního zabezpečení výuky 

podle učebních dokumentů, 

f) písm. n) ve zvláště složitých případech při posuzování personálních údajů o ředitelích u odborů, v jejichž 

působnosti jsou podle organizačního řádu pracovněprávní věci a personální věci, a v případě každé žádosti u 

odborů skupiny základního, středního a vyššího odborného vzdělávání a speciálního školství a institucionální 

výchovy podle věcné příslušnosti, 

g) žádost, která vyžaduje posouzení z hlediska stavebně technického a z hlediska investičních výdajů, se předkládá 

sekci ekonomické, 

h) žádost týkající se střediska pro volný čas dětí a mládeže se předkládá ke stanovisku odboru pro mládež,  

i) žádost týkající se škol se sportovním zaměřením se předkládá ke  stanovisku odboru tělovýchovy a sportu,  

j) žádosti se posuzují v součinnosti s jinými ministerstvy, pokud tak stanoví zvláštní dohoda, 

k) při posuzování žádosti z hlediska souladu s dlouhodobým záměrem ministerstva a příslušného kraje a v souladu 

s potřebami a možnostmi sítě se vyžaduje stanovisko odboru koncepce a organizace školské soustavy.  

 

(4) Ke zpracování stanoviska předává pověřený pracovník úplnou žádost se všemi přílohami. Věcně 

příslušné odbory zpracují vyžadovaná stanoviska ve lhůtě do deseti dnů. Stanovisko obsahuje doporučující nebo 

zamítavý výrok, zdůvodnění výroku (včetně citací právních norem), datum a podpis ředitele odboru. Postup předávání 

žádosti vyznačují zpracovatelé stanovisek v referátníku. 

 

(5) Pověřený pracovník bez zbytečného odkladu a v souladu se stanovisky příslušných útvarů ministerstva 

předkládá řediteli odboru správy sítě škol návrh na vyřízení žádosti, ve kterém spolu s řádným zdůvodněním uvede, zda 

se žádosti vyhovuje, nebo zda se zamítá. V případě protichůdných stanovisek k žádosti zpravidla navrhne buď 

projednání žádosti v komisi ustanovené podle odstavce 8, nebo zamítnutí žádosti. 

 

(6) O zařazení školy, předškolního zařízení a školského zařízení do sítě a o vyřazení školy, předškolního 

zařízení a školského zařízení ze sítě  rozhodne vrchní ředitel sekce správní, v případě návrhu na zásadní změnu v síti 

po projednání v poradních orgánech ministerstva.  

 

(7) O odvoláních účastníků řízení  podle § 13b odst. 7 zákona proti rozhodnutí kraje ve věci zařazení 

předškolního zařízení, školského zařízení a pracoviště praktického vyučování do sítě, případně jejich vyřazení ze sítě 

rozhodne ředitel odboru správy sítě škol po projednání s příslušnými odbory ministerstva. 

 

(8) Vrchní ředitel sekce správní může rozhodnout o tom, zda se bude žádost projednávat 

v komisi, kterou za tímto účelem ustanoví zejména v těchto případech 
a) pokud jsou k žádosti uvedena protichůdná stanoviska, 

b) na žádost ředitele odboru správy sítě. 

 

(9) Odbor správy sítě škol připraví podle rozhodnutí vrchního ředitele sekce správní 

ověřené stejnopisy rozhodnutí o konkrétní žádosti na formulářích, které jsou přílohou tohoto 

příkazu. Tyto stejnopisy předkládá k podpisu vrchnímu řediteli sekce správní; ohlášené změny 

v pomocných údajích podepisuje ředitel odboru správy sítě škol. 
 

(10) V nepřítomnosti vrchního ředitele sekce správní rozhoduje ve věcech sítě ředitel odboru správy sítě 

škol, nestanoví-li náměstek ministra jinak. 

 

(11) Odbor správy sítě škol 

a) zajistí odeslání rozhodnutí účastníkům řízení (tj. zřizovateli nebo zřizovatelům a škole popřípadě školskému 

zařízení), orgánu kraje podle místa sídla školy, České školní inspekci, 



b) při odesílání rozhodnutí postupuje podle části VI. spisového řádu ministerstva, 

c) po odeslání sděluje na vědomí spis s rozhodnutím odborům ministerstva podle jejich věcné působnosti, 

d) zabezpečuje odeslání údajů žádosti ÚIV v členění podle § 13a odst. 3 zákona a údajů o oznámení změn v síti, 

které nevyžadují vydání zvláštního rozhodnutí a které se týkají pomocných údajů o síti. 

 

 

 

Čl. 7 

Postup vyřizování žádosti o změnu v síti 
 

(1) Pro vyřizování žádostí o změnu v síti se použije přiměřeně čl. 5 a 6, pokud není dále stanoveno jinak; 

změnou v síti není změna údajů, které nejsou uvedeny v § 13a odst. 3 a § 13b odst. 1 zákona.  

 

(2) Žádosti o změnu vzdělávací koncepce podle § 13b odst. 1 písm. i) zákona včetně změny oboru se 

vyřizují tak, aby navržená změna nabyla účinnosti se zahájením školního roku, který následuje bezprostředně po podání 

žádosti. 

 

(3) Žádosti o změny v síti porada vedení ministerstva neprojednává; rozhodnutí v této věci přísluší řediteli 

odboru správy sítě škol. V případě změn, které se týkají obsahu a forem vzdělávací nabídky, změn kapacit a s tím 

spojenými finančními nároky, je však nutné vedle kladného stanoviska odboru podle věcné příslušnosti i kladné 

vyjádření sekce ekonomické a příslušného orgánu kraje; o těchto změnách rozhoduje vrchní ředitel sekce správní.   

 

(4) Proti rozhodnutí o změně v síti není opravný prostředek přípustný. 

 

(5) Při předkládání žádostí o schválení změn v údajích o školách a školských zařízeních 

postupuje žadatel tak, že v žádosti slovně popíše požadovanou změnu, její důvody, finanční dopady 

a odkazy na přílohy. V seznamu příloh a přílohách k žádosti o změnu zařazení vyznačí 

požadovanou změnu. V přílohách žádosti se u položek, kterých se změna netýká, tato skutečnost 

uvede současně s odkazem na číslo jednací rozhodnutí, jímž byla platná skutečnost schválena. 

Ekonomický rozbor požadované změny (v rozsahu uvedeném v Pokynu č.j.          30 

074/2000-II/2) je vždy součástí žádosti. 
 

 

Čl. 8 
Zahájení řízení o vyřazení ze sítě 

 

(1) Pro vyřizování žádosti zřizovatele a jiných podnětů, týkajících se zahájení řízení o vyřazení ze sítě (dále jen 

“podnět”), se použijí přiměřeně čl. 5 a 6, pokud není dále stanoveno jinak. 

 

(2) Pověřený pracovník ověří 
a) správnost údajů zřizovatele podle § 13b odst. 1,  

b) závažnost a průkaznost nedostatků, pro něž má být zahájeno řízení, 

c) závažnost prokazatelně neplněných podmínek zařazení a možnost jiných opatření, 

d) zda skutečnostmi uvedenými v podnětu prokazatelně došlo k porušení zákona, technické normy nebo hygienické 

normy, popřípadě jiného předpisu.  

 

(3) Pověřený pracovník navrhne v součinnosti s příslušnými odbory ministerstva a na základě jejich 

stanovisek odpovídající opatření (ve smyslu § 13c odst. 3 zákona), přezkoumání skutečností uvedených v podnětu, např. 

Českou školní inspekcí, nebo připraví návrh na zahájení řízení o vyřazení školy nebo zařízení ze sítě, pokud není dále 

uvedeno jinak. 

 

 

 

Čl. 9 

Řízení o vyřazení ze sítě 
 

(1) Ředitel odboru správy sítě škol zahajuje na základě prokazatelného důvodu řízení o vyřazení školy, 

předškolního zařízení a školského zařízení ze sítě návrhem, který zasílá účastníkům řízení, orgánu kraje a České školní 

inspekci.  

 



(2) K zahájení řízení si pověřený pracovník v případě potřeby vyžádá stanovisko 
a) odboru, v jehož působnosti jsou podle organizačního řádu majetkoprávní záležitosti, 

b) odboru, v jehož působnosti jsou podle organizačního řádu příslušné učební dokumenty nebo vzdělávací 

koncepce škol, předškolních zařízení a školských zařízení, 

c) sekce ekonomické, v jejíž působnosti je podle organizačního řádu financování regionálního školství, 

d) odboru, v jehož působnosti jsou podle organizačního řádu pracovněprávní věci, 

e) odboru, v jehož působnosti je problematika personálních záležitostí, 

f) odboru, v jehož působnosti jsou záležitosti materiálního zabezpečení výuky podle učebních dokumentů, 

g) odboru resortní kontroly, případně odboru legislativně právního. 

 

Příslušné odborné útvary předávají vyjádření pověřenému pracovníkovi ve lhůtě do deseti dnů. 

Vyjádření musí obsahovat doporučující nebo zamítavý výrok, zdůvodnění výroku včetně citací 

právních norem, datum a podpis odpovědného pracovníka. Pověřený pracovník předkládá řediteli 

odboru správy sítě škol návrh na vyřízení podnětu.  
 

(3) Pověřený pracovník zpracuje souhrnné písemné stanovisko ke každé žádosti, které zakládá do spisu. 

 

(4) Podnět může projednat ředitel odboru správy sítě škol v komisi, která bude pro tento účel ustavena 

podle povahy řešené problematiky. Pro ustavení a činnost komise platí přiměřeně ustanovení článku 6 odst. 8.  

 

(5) Do porady vedení ministerstva může předkládat návrhy na vyřazení konkrétních škol 

a školských zařízení ze sítě náměstek ministra. 
 

(6) Rozhodnutí podepsané vrchním ředitelem sekce správní doručí prokazatelným způsobem (doručenkou) 

účastníkům řízení a dalším orgánům uvedeným v § 13b odst. 4 zákona odbor správy sítě škol. Součástí rozhodnutí o 

podnětu musí být výrok, jeho odůvodnění, datum vydání a poučení o odvolání podle § 13b odst. 3 a dále údaje 

podle § 13b odst. 6 zákona. 

 

 

 

Čl. 10 
Postup vyřizování rozkladu 

 

(1) Pro vyřizování rozkladu podle § 13b odst. 8 a § 13c odst. 3 zákona se postupuje přiměřeně podle čl. 5 až 

9 tohoto příkazu, pokud není dále stanoveno jinak. 

 

(2) Odbor správy sítě škol zajišťuje podklady pro jednání komise jmenované ministrem a stanoví další 

postup při projednávání rozkladů podaných jednotlivými žadateli v souladu s cit. ustanoveními. 

 

(3) O rozkladu proti rozhodnutí ministerstva o žádosti o zařazení do sítě, který podá 

žadatel podle § 13b odst. 8  zákona, rozhoduje ministr na základě návrhu jím ustavené komise. 
 

 

 

Čl. 11 
Vyřizování odvolání proti rozhodnutí orgánu kraje 

 

(1) Při vyřizování odvolání podle § 13b odst. 7 a § 13c odst. 3 zákona proti rozhodnutí orgánu kraje o 

zařazení do sítě a vyřazování ze sítě (dále jen “odvolání”) se postupuje přiměřeně podle čl. 5 až 9 tohoto příkazu, pokud 

není dále stanoveno jinak. 

 

(2) Odvolání vyřizuje odbor správy sítě škol v součinnosti s příslušnými útvary ministerstva, zejména s 

odbory předškolního, základního a zájmového vzdělávání, středního a vyššího odborného vzdělávání a odborem 

speciálního vzdělávání a institucionální výchovy. 

 

(3) O odvolání rozhoduje ředitel odboru správy sítě škol, který rozhodnutí o odvolání doručí účastníkům 

řízení, orgánu kraje a České školní inspekci. V rozhodnutí o odvolání buď rozhodnutí orgánu kraje potvrdí, nebo zruší 

rozhodnutí vydané orgánem kraje a vrátí věc k novému projednání. 

 

 

 



Čl. 12 

Postup podle spisového řádu 

 

(1) Příjem, třídění, evidence, administrativní postupy, lhůty vyřizování a označování žádostí o zařazení do 

sítě, oznámení změn v síti a žádostí nebo podnětů k zahájení řízení o vyřazení ze sítě se řídí Řádem spisové služby 

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  č.j. 13 632/96-13 a Zásadami pro přípravu a předkládání materiálů 

určených pro jednání porady vedení č.j. SÚ 754/97-10, pokud tento pokyn nestanoví dále jinak. 

 

(2) Přílohy žádosti jsou důvěrné podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních 

systémech. Přístup k nim mají pouze pracovníci, kteří spis žádosti vyřizují. Tito zaměstnanci jsou povinni při 

vyřizování spisů vyloučit přístup nepovolaných osob k informacím, které jsou chráněny podle zákona č. 101/2000 Sb., 

popřípadě jiných právních předpisů. 

 

(3) Informace a data z registru sítě škol a školských zařízení přístupná na vnitřní počítačové síti 

ministerstva (INTRANET) podléhají ochraně podle bodu 7b) článku 5 Pracovního řádu Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy a jejich šíření mimo rámec ministerstva není dovoleno. 

 

 

 

Čl. 13 

Závěrečné ustanovení 

 

(1) Zrušuji Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/1998 ze dne 30. dubna 1998. 

 

(2) Tento příkaz nabývá účinnosti dnem podpisu ministra. Při vyřizování žádostí přijatých 

před nabytím účinnosti tohoto příkazu se postupuje podle Příkazu ministra školství, mládeže 

a tělovýchovy č. 5/1998 ze dne 30. dubna 1998. 

 
 

 

 

 

Mgr. Eduard Zeman 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
v.r. 

 

 

 

Přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel žádosti:   _________________________________________________________________________________  

 

  ___________________________________________  

 Místo a datum podání žádosti 

ŽÁDOST  

       o    zařazení   změnu zařazení   vyřazení   
1
) 

školy-předškolního zařízení-školského zařízení do (ze) sítě 

s účinností od .................... 



 

Škola-předškolní zařízení-školské zařízení (dále “škola”) IČO 
2
) IZO 

2
) 

 

 

Plný název školy 

 (max. 150 znaků) 

 

 

 

Zkrácený název školy (max. 25 znaků)   
3
)  

 

Adresa  
4
)  Ulice Čp. 

školy: PSČ Obec 

 

Okres sídla: Příslušný školský odbor 

 krajského úřadu: 

Telefonní číslo                                              Číslo faxu                                                    

E-mail              

(vč. předčíslí)                                                (vč. předčíslí) 

Právní forma školy 
5
)                                                                                         Právní 

subjekt 
1
)

 9
) ANO NE 

 

Číslo bankovního účtu  
6
) Vyučovací jazyk 

 školy 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Zřizovatel FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA 
1
) 

 

(Je-li zřizovatelem fyzická osoba, uvede své nacionále. Je-li zřizovatelem právnická osoba, budou zde uvedeny 

nacionále statutárního orgánu.) 

 

Jméno a příjmení Rodné číslo 

 

(u statutárního orgánu funkce) Datum narození 

 

Adresa  
4
)  Ulice Čp. 

 PSČ Obec 

 

 IČO 
7
) 

 

Uvádí-li zřizovatel více statutárních orgánů nebo uvádí-li se více zřizovatelů, další zřizovatelé resp. jejich statutární 

orgány se uvedou na volném listu ve stejné struktuře. 

 .......................................................................................................................................................................................................  

(Je-li zřizovatelem fyzická osoba, další část nevyplňuje.) 

 

Název zřizovatele 

 

Sídlo  
4
)  Ulice Čp. 

 PSČ Obec 

 

IČO zřizovatele Právní forma zřizovatele 

 



Ředitel 
10

) 

 

Jméno, příjmení, Rodné číslo 

tituly 

 Datum narození 

 

Adresa  
4
)  Ulice Čp. 

 PSČ Obec 

 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

 

Datum zahájení činnosti školy Datum dřívějšího zařazení školy do sítě 

 (pokud již byla zařazena) 

 

Vysvětlivky: 

 
1
) Škrtněte, co se nehodí. 

2
) IČO (identifikační číslo organizace), popř. IZO (identifikační kód součásti) se uvedou jen jsou-li škole či její 

součásti již přiděleny. IČO přidělují živnostenské úřady, rejstříkové soudy nebo ČSÚ. IZO je přidělováno škole a 

jejím součástem tím orgánem, který školu a její součásti zařazuje do sítě. 
3
) Zkrácený název se zavádí pro potřeby tvorby doručovací adresy a proto neobsahuje sídlo obce. Uvádí se v 

maximální délce 25 znaků, použijí se vhodné zkratky.
 

4
) Všechny adresy se uvedou tak, aby při výpisu dvouřádkové doručovací adresy odpovídal text v řádku ulice 1. řádku 

doručovací adresy a text v řádku obec 2. řádku doručovací adresy. Obec se uvádí včetně části obce, je-li tomu třeba. 

U ulice (veřejného prostranství) se uvede i číslo orientační (tj. číslo domu v rámci ulice nebo veřejného 

prostranství), je-li zavedeno. 

 Není-li obec, která je sídlem školy, zároveň sídlem dodací pošty, do řádku ulice se uvede sídlo školy (vč. části obce) 

a do řádku obec se uvede sídlo dodací pošty (slovo “pošta” nebo jeho zkratka se neuvádí). V tomto případě není 

vhodné uvádět název ulice (veřejného prostranství). 

 Maximální délka textu v každém řádku je 25 znaků včetně mezer. 
5
) Uvede se právní forma školy:  

- příspěvková organizace (jen u škol zřizovaných orgány státní správy, kraje a obcemi) 

-  organizační složka (státu, územněsprávního celku) 

- soukromá organizace: příslušná právní forma soukromé organizace 

- církevní organizace 

- zařízení bez právní subjektivity (jen je-li zřizovatelem soukromník - PPV) 
6
) Má-li škola zřízen bankovní účet, uvede zde úplnou identifikaci, tj. číslo účtu včetně kódu banky, u níž je účet 

zřízen.  Neuvádí se sem číslo bankovního účtu zřizovatele. 
7
) Uvádí se, má-li zřizovatel, kterým je fyzická osoba, přiděleno identifikační číslo organizace (IČO). 

8
) Vyučovací jazyk oboru se uvádí jen pokud se liší od vyučovacího jazyka školy. 

9
) U soukromých a církevních zařízení: bez právní subjektivity mohou být pouze PPV. 

10
) Neuvádí se u pracovišť praktického vyučování (PPV). 

 

 V případě žádosti o změnu zařazení týkající se zavedení nových studijních oborů se nezasílají dokumenty uvedené v 

§ 13b odst. 1 písm. d), e), f), g), m), n) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 Tyto vysvětlivky platí pro žádost i pro všechny její přílohy. 

 

 

Razítko zřizovatele: Razítko školy 

  (pokud existuje): 

 

 

 

  

 Podpis zřizovatele Podpis ředitele 



Zařazovaná škola:   ___________________________________________________________________________________  

 

 

 
Seznam příloh 

k žádosti o zařazení školy-předškolního zařízení-školského zařízení do sítě 

 

 

 

Žadatel uvede přílohy, které jsou požadovány zákonem č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství ve 

znění pozdějších předpisů (u každého dokladu v příloze je v dalším uveden odkaz na ustanovení zákona, podle něhož je 

doklad předkládán). 

 

1. Doklad o užívacím právu k objektu ze dne 

 (§ 13b, odst. 1, písm. d) 

 

2. Zřizovací/zakládací listina školy-zařízení ze dne 

 (§ 13b, odst. 1, písm. e) 

 

3. Kladný závazný posudek orgánu hygienické služby ze dne 

 (§ 13b, odst. 1, písm. f) 

 

4. Posudek stavebního úřadu k užívání objektu ze dne 

 (§ 13b, odst. 1, písm. f) 

 

5. Vyjádření obce ze dne 

 (§ 13b, odst. 1, písm. g) 

 

6. Vyjádření školského odboru krajského úřadu ze dne 

 (§ 13b, odst. 1, písm. h) 

 

7. Schválená vzdělávací koncepce   
1
) ANO NE 

 (§ 13b, odst. 1, písm. i) 

 

8. Způsob hospodaření a financování   
1
) ANO NE 

 (§ 13b, odst. 1, písm. j) 

 

9. Personální zabezpečení provozu   
1
) ANO NE 

 (§ 13b, odst. 1, písm. k) 

 

10. Materiální zabezpečení provozu   
1
) ANO NE 

 (§ 13b, odst. 1, písm. l) 

 

11. Výpis z rejstříku trestů zřizovatele (je-li jím fyzická osoba ) ze dne 

 (§ 13b, odst. 1, písm. m) 

 

12. Výpis z rejstříku trestů ředitele  ze dne 

 (§ 13b, odst. 1, písm. m) 

 

13. Doklady o vzdělání a pedagogické způsobilosti ředitele   
1
) ANO NE 

 (§ 13b, odst. 1, písm. n) 

 

14. Doklady o předchozích zaměstnáních ředitele   
1
) ANO NE 

 (§ 13b, odst. 1, písm. n) 

 

15. Životopis ředitele ANO NE 

 (§ 13b, odst. 1, písm. n) 



Přiložené formuláře 
 

A) Seznam součástí (povinná příloha) 

 

B) Seznam oborů vzdělání  (jen školy poskytující střední listů NE 

 a vyšší vzdělání a ZUŠ)   
1
) 

 

C) Seznam odloučených pracovišť (pokud existují)   
1
) ANO NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko zřizovatele: Razítko školy 

 (pokud existuje): 

 

 

 

 

 Podpis zřizovatele Podpis ředitele 



 

Zařazovaná škola:   ___________________________________________________________________________________  

 

 Příloha  A 
Seznam součástí školy-předškolního zařízení-školského zařízení 

 
Uvádějí se všechny druhy a typy škol, které předkládající škola zahrnuje (§ 13a, odst. 3, písm. c) zákona č. 564/1990 

Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů) a všechna předškolní zařízení a školská 

zařízení, které škola sdružuje (§ 13a, odst. 3, písm. e) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, 

ve znění pozdějších předpisů, popř. § 2, odst. 2 a § 45 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních 

škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů) - dále “součásti”. Školní družina a školní klub se uvádějí 

jako jedna součást, a to u každé školy, při níž jsou zřízeny. 

Kapacita součásti se uvádí včetně měrné jednotky (dětí, žáků, lůžek, jídel apod.). Kapacita součástí “Zařízení pro 

vzdělávání pedagogických pracovníků”, “Plavecká škola”, “Dům dětí a mládeže”, “Stanice zájmových činností”, 

“Středisko výchovné péče”, “Pedagogicko – psychologická poradna”, “Speciálně pedagogické centrum”, “Technické 

středisko, služba škole”, “Středisko informačních technologií” a “Jiné účelové zařízení” se neuvádí. 

Adresa součásti se uvádí jen liší-li se její sídlo od sídla školy. 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

Druh změny  
1
) 

 

Název součásti IZO  
2
) 

 

Adresa  
4
)  Ulice Čp. 

součásti PSČ Obec 

 

Kapacita k 1.9. následu- Cílová Měrná      

jícího školního roku kapacita jednotka 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

Druh změny  
1
) 

 

Název součásti IZO  
2
) 

 

Adresa  
4
)  Ulice Čp. 

součásti PSČ Obec 

 

Kapacita k 1.9. následu- Cílová Měrná      

jícího školního roku kapacita jednotka 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

Druh změny  
1
) 

 

Název součásti IZO  
2
) 

 

Adresa  
4
)  Ulice Čp. 

součásti PSČ Obec 

 

Kapacita k 1.9. následu- Cílová Měrná      

jícího školního roku kapacita jednotka 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

Druh změny  
1
) 

 

Název součásti IZO  
2
) 

 

Adresa  
4
)  Ulice Čp. 

součásti PSČ Obec 

 

Kapacita k 1.9. následu- Cílová Měrná      

jícího školního roku kapacita jednotka 

 nová součást 

 nová součást 

 nová součást 

 nová součást 

  změnaa 

zařazení 

  změna zařazení 

  změna zařazení 

  změna zařazení 

  vyřazení 

vvvvvvvvvyv

yvyřazení 

 

 

  vyřazení 

vvyřazení 

vyřazení 

vyřazení 

vyřazení 

 

 

  vyřazení 

 

 

  vyřazení 

 

 



Druh změny  
1
) 

 

 

Název součásti IZO  
2
) 

 

Adresa  
4
)  Ulice Čp. 

součásti PSČ Obec 

 

Kapacita k 1.9. následu- Cílová Měrná      

jícího školního roku kapacita jednotka 

 .......................................................................................................................................................................................................  

Druh změny  
1
) 

 

 

Název součásti IZO  
2
) 

 

Adresa  
4
)  Ulice Čp. 

součásti PSČ Obec 

 

Kapacita k 1.9. následu- Cílová Měrná      

jícího školního roku kapacita jednotka 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

Druh změny  
1
) 

 

Název součásti IZO  
2
) 

 

Adresa  
4
)  Ulice Čp. 

součásti PSČ Obec 

 

Kapacita k 1.9. následu- Cílová Měrná      

jícího školního roku kapacita jednotka 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

Druh změny  
1
) 

 

Název součásti IZO  
2
) 

 

Adresa  
4
)  Ulice Čp. 

součásti PSČ Obec 

 

Kapacita k 1.9. následu- Cílová Měrná      

jícího školního roku kapacita jednotka 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

Druh změny  
1
) 

 

Název součásti IZO  
2
) 

 

Adresa  
4
)  Ulice Čp. 

součásti PSČ Obec 

 

Kapacita k 1.9. následu- Cílová Měrná      

jícího školního roku kapacita jednotka 

 

Razítko zřizovatele: Razítko školy 

 (pokud existuje): 

 

 

 

 Podpis zřizovatele Podpis ředitele 

 

 

 nová součást 

 nová součást 

 nová součást 

 nová součást 

 nová součást 

  změna zařazení 

  změna zařazení 

  změna zařazení 

  změna zařazení 

  změna zařazení 

  vyřazení 

 

 

  vyřazení 

 

 

  vyřazení 

 

 

  vyřazení 

 

 

  vyřazení 

 

 



Zařazovaná škola:   ___________________________________________________________________________________  

 

 Příloha B 

Seznam studijních/učebních oborů 
 List č. 

 

Uvádějí se studijní a učební obory se schválenou pedagogickou dokumentací podle Klasifikace kmenových oborů 

vzdělání. Kód oboru se uvede v souladu s KKOV.  Nepostačuje-li místo, použijte pokračovací formulář. 

Uvádí se součást, k níž obor studia přísluší: slovně název součásti a IZO této součásti, pokud již bylo přiděleno. 

Způsob studia se uvádí slovně. Rozlišuje se: charakter (učební, studijní SOU, střední SOŠ, úplné střední SOŠ a 

gymnázií, pomaturitní, vyšší), požadavky na vstup (5. roč. ZŠ, neukončená ZŠ, absolventi ZŠ, absolventi ZvŠ, 

absolventi učebního oboru či SOŠ/OŠ bez maturity, maturanti), uspořádání (lineární, stupňovité, větvené), forma 

(denní, dálkové, večerní, externí, kombinované). 

Délka studia se uvádí ve školních rocích, pokud není  v celých rocích, uvede se počet roků a měsíců. 

Kapacita se uvádí v počtech žáků, pro něž je daný obor určen. 

Pokud je jeden obor na škole realizován více způsoby, v různé délce, s různým vyučovacím jazykem ap., uvede se 

tolikrát, kolikrát je třeba. 

Údaj o platnosti se vyplňuje pouze u omezené doby trvání (např. na dostudování zbývajících žáků). 

 .......................................................................................................................................................................................................  

  

Druh změny  
1
) Platnost  

  

 

Kód oboru Název oboru 

 

Příslušná součást:                  IZO součásti: 

 

Délka studia/přípravy r. m. Způsob studia 

 

Kapacita k 1.9. následu- Cílová kapacita Vyuč. jazyk 

jícího školního roku  oboru   
8
) 

 .......................................................................................................................................................................................................  

  

Druh změny  
1
) Platnost    

 

Kód oboru Název oboru 

 

Příslušná součást:                  IZO součásti: 

 

Délka studia/přípravy r. m. Způsob studia 

 

Kapacita k 1.9. následu- Cílová kapacita Vyuč. jazyk 

jícího školního roku  oboru   
8
) 

 .......................................................................................................................................................................................................  

  

Druh změny  
1
) Platnost     

 

Kód oboru Název oboru 

 

Příslušná součást:                  IZO součásti: 

 

Délka studia/přípravy r. m. Způsob studia 

 

Kapacita k 1.9. následu- Cílová kapacita Vyuč. jazyk 

jícího školního roku  oboru   
8
) 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nový obor 

 nový obor 

 nový obor 

 nový obor 

 změna zařazení 

 změna zařazení 

 změna zařazení 

 změna zařazení 

 vyřazení 

 vyřazení 

 vyřazení 

 vyřazení 

  

  

  



Druh změny  
1
) Platnost    

 

Kód oboru Název oboru 

 

Příslušná součást:                  IZO součásti: 

 

Délka studia/přípravy r. m. Způsob studia 

 

Kapacita k 1.9. následu- Cílová kapacita Vyuč. jazyk 

jícího školního roku  oboru   
8
) 

................................................................................................................................................................. 

 

Druh změny  
1
)

 Platno

st    

 

Kód oboru Název oboru 

 

Příslušná součást:                  IZO součásti: 

 

Délka studia/přípravy r. m. Způsob studia 

 

Kapacita k 1.9. následu- Cílová kapacita Vyuč. jazyk 

jícího školního roku  oboru   
8
) 

......................................................................................................................................... ........................ 

 

Druh změny  
1
)

 Platno

st    

 

Kód oboru Název oboru 

 

Příslušná součást:                  IZO součásti: 

 

Délka studia/přípravy r. m. Způsob studia 

 

Kapacita k 1.9. následu- Cílová kapacita Vyuč. jazyk 

jícího školního roku  oboru   
8
) 

................................................................................................................................................................. 

 

Druh změny  
1
)

 Platno

st    

 

Kód oboru Název oboru 

 

Příslušná součást:                  IZO součásti: 

 

Délka studia/přípravy r. m. Způsob studia 

 

Kapacita k 1.9. následu- Cílová kapacita Vyuč. jazyk 

jícího školního roku  oboru   
8
) 

................................................................................................................................................................. 

 

Druh změny  
1
)

 Platnos

t    

 

Kód oboru Název oboru 

 

Příslušná součást:                  IZO součásti: 

 

Délka studia/přípravy r. m. Způsob studia 

 

 

 

 

 nový obor 

 nový obor 

 nový obor 

 nový obor 

 změna zařazení 

 změna zařazení 

 změna zařazení 

 změna zařazení 

 vyřazení 

 vyřazení 

 vyřazení 

 vyřazení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kapacita k 1.9. následu- Cílová kapacita Vyuč. jazyk 

jícího školního roku  oboru   
8
) 

.................................................................................................................................................................



 

Druh změny  
1
) Platnost    

 

Kód oboru Název oboru 

 

Příslušná součást:                  IZO součásti: 

 

Délka studia/přípravy r. m. Způsob studia 

 

Kapacita k 1.9. následu- Cílová kapacita Vyuč. jazyk 

jícího školního roku  oboru   
8
) 

 .......................................................................................................................................................................................................  

  

Druh změny  
1
) Platnost    

 

Kód oboru Název oboru 

 

Příslušná součást:                  IZO součásti: 

 

Délka studia/přípravy r. m. Způsob studia 

 

Kapacita k 1.9. následu- Cílová kapacita Vyuč. jazyk 

jícího školního roku  oboru   
8
) 

 .......................................................................................................................................................................................................  

  

Druh změny  
1
) Platnost     

 

Kód oboru Název oboru 

 

Příslušná součást:                  IZO součásti: 

 

Délka studia/přípravy r. m. Způsob studia 

 

Kapacita k 1.9. následu- Cílová kapacita Vyuč. jazyk 

jícího školního roku  oboru   
8
) 

 .......................................................................................................................................................................................................  

  

Druh změny  
1
) Platnost    

 

Kód oboru Název oboru 

 

Příslušná součást:                  IZO součásti: 

 

Délka studia/přípravy r. m. Způsob studia 

 

Kapacita k 1.9. následu- Cílová kapacita Vyuč. jazyk 

jícího školního roku  oboru   
8
) 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

 

 

Razítko zřizovatele: Razítko školy 

 (pokud existuje): 

 

 

 

 

 

 

 Podpis zřizovatele Podpis ředitele 

 

 

 

 

 nový obor 

 nový obor 

 nový obor 

 změna zařazení 

 změna zařazení 

 změna zařazení 

 vyřazení 

 vyřazení 

 vyřazení 

  

 nový obor  změna zařazení  vyřazení 

  

  

  



 

Zařazovaná škola:   ___________________________________________________________________________________  

  

 Příloha C 

 

 

Seznam odloučených pracovišť 

 

 

 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

Druh změny  
1
) Druh odl. prac. 

 

Adresa  
4
)  Ulice Čp. 

 PSČ Obec 

   Okres 

 

 

Doklad  o užívacím právu ANO NE Posudek orgánu ANO NE Posudek ANO NE 

   hygienické služby   stavebního úřadu 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

Druh změny  
1
) Druh odl. prac. 

 

Adresa  
4
)  Ulice Čp. 

 PSČ Obec 

   Okres 

 

 

Doklad  o užívacím právu ANO NE Posudek orgánu ANO NE Posudek ANO NE 

   hygienické služby   stavebního úřadu 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

Druh změny  
1
) Druh odl. prac. 

 

Adresa  
4
)  Ulice Čp. 

 PSČ Obec 

   Okres 

 

 

Doklad  o užívacím právu ANO NE Posudek orgánu ANO NE Posudek ANO NE 

   hygienické služby   stavebního úřadu 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

Druh změny  
1
) Druh odl. prac. 

 

Adresa  
4
)  Ulice Čp. 

 PSČ Obec 

   Okres 

 

 

Doklad  o užívacím právu ANO NE Posudek orgánu ANO NE Posudek ANO NE 

   hygienické služby   stavebního úřadu 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

Doklad o užívacím právu, posudek orgánu hygienické služby, posudek stavebního úřadu - škrtněte, co se nehodí.

 nové odlouč.prac.  změna zařazení  vyřazení 

 

  

 teoret.        prakt.      jiné             

teoret.    
 výuka        příprava                          

i prakt.  

 nové odlouč.prac.  změna zařazení  vyřazení 

 

  

 teoret.        prakt.      jiné             

teoret.    
 výuka        příprava                          

i prakt.  

 nové odlouč.prac.  změna zařazení  vyřazení 

 

  

 teoret.        prakt.      jiné             
teoret.    

 výuka        příprava                          

i prakt.  

 nové odlouč.prac.  změna zařazení  vyřazení 

 

  

 teoret.        prakt.      jiné             

teoret.    
 výuka        příprava                          

i prakt.  



Druh změny  
1
) Druh odl. prac.  

 

Adresa  
4
)  Ulice Čp. 

 PSČ Obec 

   Okres 

 

 

Doklad  o užívacím právu ANO NE Posudek orgánu ANO NE Posudek ANO NE 

   hygienické služby   stavebního úřadu 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

Druh změny  
1
) Druh odl. prac. 

 

Adresa  
4
)  Ulice Čp. 

 PSČ Obec 

   Okres 

 

 

Doklad  o užívacím právu ANO NE Posudek orgánu ANO NE Posudek ANO NE 

   hygienické služby   stavebního úřadu 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

Druh změny  
1
) Druh odl. prac. 

 

Adresa  
4
)  Ulice Čp. 

 PSČ Obec 

   Okres 

 

 

Doklad  o užívacím právu ANO NE Posudek orgánu ANO NE Posudek ANO NE 

   hygienické služby   stavebního úřadu 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

Druh změny  
1
) Druh odl. prac. 

 

Adresa  
4
)  Ulice Čp. 

 PSČ Obec 

   Okres 

 

 

Doklad  o užívacím právu ANO NE Posudek orgánu ANO NE Posudek ANO NE 

   hygienické služby   stavebního úřadu 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

Druh změny  
1
) Druh odl. prac. 

 

Adresa  
4
)  Ulice Čp. 

 PSČ Obec 

   Okres 

 

 

Doklad  o užívacím právu ANO NE Posudek orgánu ANO NE Posudek ANO NE 

   hygienické služby   stavebního úřadu 

 .......................................................................................................................................................................................................  

Doklad o užívacím právu, posudek orgánu hygienické služby, posudek stavebního úřadu - škrtněte, co se nehodí. 

 

Razítko zřizovatele: Razítko školy 

 (pokud existuje): 

 

 

 Podpis zřizovatele Podpis ředitele

 nové odlouč.prac.  změna zařazení  vyřazení 

 

  

 teoret.        prakt.     jiné jiné              
teoret.    

 výuka        příprava                            

i prakt.  

 nové odlouč.prac.  změna zařazení  vyřazení 

 

  

 teoret.        prakt.      jiné             
teoret.    

 výuka        příprava                          

i prakt.  

 nové odlouč.prac.  změna zařazení  vyřazení 

 

  

 teoret.        prakt.      jiné             

teoret.    

 výuka        příprava                          
i prakt.  

 nové odlouč.prac.  změna zařazení  vyřazení 

 

  

 teoret.        prakt.      jiné             

teoret.    

 výuka        příprava                          
i prakt.  

 nové odlouč.prac.  změna zařazení  vyřazení 

 

  

 teoret.        prakt.      jiné             

teoret.    

 výuka        příprava                          

i prakt.  



Stanovisko 
                                                                                                                                                       

       (Název a sídlo zpracovatele stanoviska - obce nebo školského odboru krajského úřadu)   

 

                     K návrhu  :                                                                                                                      
                                                                     (uvede se označení navrhovatele, datum doručení 

návrhu, a čj.) 
 

 Škola / školské zařízení :                                                                                                                          
                        (uvede se úplný název školy resp. školského zařízení) 
 

           Zřizovatel :                                                                                                                     
                            (uvedou se název a adresa zřizovatele) 

 

 

Předložená žádost byla posouzena z hlediska souladu s platnými právními předpisy a bylo zjištěno, že 

A. 
 splňuje všechny náležitosti podle zákona 

 

B. 
nesplňuje všechny náležitosti a to podle následujících 

ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb. (ve znění 

platném ke dni zpracování stanoviska) 
(co se nehodí škrtněte) 

 

  

Přehledné vyjádření k žádosti podle § 13b odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb. 

 

Podle ustanovení § 

13 odst. 1 písmene : 

 

 

Požadovaná žádost  

a) vyhovuje 

b)  nevyhovuje tím, že ....                         

 

   a)     

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  

h)  

i)  

j)  

k)  

l)  

m)  

n)  

o)  

p)  

( podrobné zdůvodnění se přikládá na dalších listech ) 
 

 
 

Datum :                                    Podpis oprávněné osoby :                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzory formální úpravy sdělení ve věcech sítě 
 

Příloha č. 3 
 

Vzor rozhodnutí o nezařazení školy do sítě 
(u škol zařazovaných MŠMT) 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 7,  118 12  Praha 1, Malá Strana 

 
 
 

               Č.j.: 
....................................... 
               Adresa zřizovatele:  
                          

R o z h o d n u t í 
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo Vaši žádost ze dne 
............................. o zařazení  (název školy)................................................... do sítě škol, 
předškolních zařízení a školských zařízení a rozhodlo ve smyslu § 13b odst. 3 zákona č. 
564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, této 
žádosti  

nevyhovět. 
 

O d ů v o d n ě n í 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 
 
 

P o u č e n í  
 
 Proti tomuto rozhodnutí můžete podle § 13b odst. 8 výše citovaného zákona podat 
rozklad  Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do osmi dnů od doručení rozhodnutí.
          
 
V ..... dne ........... 



 
 
                                                          Razítko 
 
                                                                                                   
Podpis 
                                                                                              
Jméno a funkce 
                                                                                    
oprávněného pracovníka 
 
 
 
Zasílá: zřizovateli 
Na vědomí: 
ŠO KÚ podle místní příslušnosti 
ČŠI 
 

 
 
 
 
 
 

Příloha č. 4 
 

Vzor listiny o zařazení školy do sítě 
(zařazované MŠMT) 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 7, 118 12  Praha 1 - Malá Strana 

 
               Č.j.: 
....................................... 
               Adresa zřizovatele / školy:      

R o z h o d n u t í 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo Vaši žádost č.j.:............................. ze 
dne ......................................... a podle § 13a odst. 2 a § 13b odst.3 zákona č. 564/1990 Sb., 
o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů,  

zařazuje  
do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností  

od ..................................... 
školu (předškolní zařízení, školské zařízení, středisko praktického vyučování) s názvem 
1) a) úplný název školy (název školy v 1. pádě), u škol zřizovaných orgány státní správy a 

samosprávy sídlo, popř. ulice a okres 
 b) identifikátor ředitelství 
2) adresa:  (ulice, č.p., PSČ, místo) 
3) zřizovatel: a) u fyzických osob (jméno a příjmení zřizovatele, adresa trvalého pobytu, 

rodné číslo, datum narození)  
   b) u právnických osob: název, sídlo, právní formu organizace, její IČO 
       u soukromých a církevních zařízení dále jméno, příjmení, trvalý pobyt a 

rodné číslo osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem 
4)  seznam odloučených pracovišť školy s adresami 



5) seznam všech druhů a typů škol, které škola sdružuje (IZO, kapacita náběhová 
a plánovaná), seznam studijních a učebních oborů - včetně zaměření (kód, název, druh, 
forma a délka studia, vyučovací jazyk) 

6) seznam všech předškolních a školských zařízení, které škola sdružuje (IZO, 
kapacita náběhová, plánovaná) 

7) datum zahájení činnosti  
  O d ů v o d n ě n í 

Žádost o zařazení školy splňuje náležitosti podle § 13a a § 13b výše citovaného zákona a je 
v souladu s dalšími školskými předpisy. 

P o u č e n í 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve smyslu § 13b odst.8 výše citovaného zákona rozklad 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do osmi dnů ode dne doručení. 
 
V ..... dne ........... 
                                                  Razítko                          
                                                                                                    
Podpis 
                                                                                jméno a 
funkce oprávněné osoby 
 
Zasílá: zřizovateli / škole 
Na vědomí: 
škole (pokud není adresátem) 
ŠO KÚ podle místní příslušnosti 
ČŠI Praha 
ÚIV datová dávka 



Příloha č. 5 
Vzor listiny o zařazení předškolního / školského zařízení do sítě 

(zařazované školským odborem krajského úřadu) 
Školský odbor Krajského úřadu .................................. 

 
               Č.j.: 
....................................... 
               Adresa zřizovatele: 

R o z h o d n u t í 
 
Školský odbor Krajského úřadu .......…………………...... posoudil Vaši žádost ze dne 
........................... 
a dle § 13a odst. 2 písm. a) /resp. b)/ a § 13b odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě 
a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů,  

zařazuje 
do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností  

od ................. 
předškolní / školské zařízení s názvem 
1) a) úplný název předškolního / školského zařízení (název v 1. pádě), 
 b) identifikátor ředitelství 
2) adresa:  (ulice, č.p., PSČ, místo) 
3) zřizovatel: u právnických osob: název, sídlo, právní formu organizace, její IČO 
4) seznam odloučených pracovišť předškolního / školského zařízení s adresami 
5) seznam školských zařízení, které předškolní / školské zařízení sdružuje (IZO, 

kapacita náběhová, plánovaná) 
6) datum zahájení činnosti  
 

 Odůvodnění 
Předložená žádost splňuje náležitosti podle § 13a a § 13b výše citovaného zákona a je 
v souladu s dalšími školskými předpisy. 
 

P o u č e n í 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve smyslu § 13b odst. 7 výše citovaného zákona odvolání 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím školského odboru Krajského 
úřadu................................... do 8 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 
 
V ..... dne ........... 
 
                              Razítko                                                 
Podpis 
                                                                         jméno a funkce 
oprávněné osoby 
 
 Zasílá: zřizovateli  
Na vědomí: 
Předškolnímu / školskému zařízení 
MŠMT 
ČŠI Praha 
ÚIV datová dávka 

 



Příloha č. 6 
Vzor listiny o provedené změně v zařazení školy do sítě 

(zařazované MŠMT) 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 7, 118 12  Praha 1 - Malá Strana 

 
               Č.j.: 
....................................... 
               Adresa zřizovatele / školy:      

R o z h o d n u t í 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo Vaši žádost č.j.:............................. ze 
dne ......................................... a podle § 13a odst. 2 a § 13b odst. 3 a odst. 9 zákona 
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů,  

mění zařazení 
do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností  

od ..................................... 
školy (předškolního zařízení, školského  zařízení, střediska praktického vyučování) s 
názvem 
1) a) úplný původní název školy (název školy v 1. pádě), u škol zřizovaných orgány státní 

správy a samosprávy sídlo, popř. ulice a okres 
 b) identifikátor ředitelství 
 
takto: 
 
1a) nový úplný název školy (pokud byl měněn) 
2)   adresa:  (ulice, č.p., PSČ, místo) 
3)   zřizovatel: a) u fyzických osob (jméno a příjmení zřizovatele, adresa trvalého pobytu, 

rodné číslo,   datum narození)  
     b) u právnických osob: název, sídlo, právní formu organizace, její IČO 

            u soukromých a církevních zařízení dále jméno, příjmení, trvalý pobyt 
a rodné číslo osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem 

4) seznam odloučených pracovišť školy s adresami 
5) seznam všech druhů a typů škol, které škola sdružuje (IZO, kapacita, seznam studijních a 

učebních oborů - včetně zaměření, kód, název, druh, forma a délka studia, vyučovací 
jazyk) 

6) seznam všech předškolních a školských zařízení, které škola sdružuje (IZO, kapacita) 
 
Tímto rozhodnutím končí platnost rozhodnutí  čj.......... ze dne .............. 
 

  O d ů v o d n ě n í 
Žádost splňuje náležitosti podle § 13a a § 13b výše citovaného zákona a je v souladu s 
dalšími školskými předpisy. 
 

P o u č e n í 
Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. 
 
V ..... dne ........... 
                                                  Razítko                          
                                                                                                    
Podpis 
                                                                                jméno a 
funkce oprávněné osoby 
 
Zasílá: zřizovateli / škole 
Na vědomí: 



škole (pokud není adresátem) 
ŠO KÚ podle místní příslušnosti 
ČŠI Praha 
ÚIV datová dávka 



Příloha č. 7 
 

 
Vzor listiny o provedené změně v zařazení předškolního / školského zařízení do sítě 

(zařazované školským odborem krajského úřadu) 
Školský odbor Krajského úřadu .................................. 

 
               Č.j.: 
....................................... 
               Adresa zřizovatele: 

R o z h o d n u t í 
 
Školský odbor Krajského úřadu …………......……… posoudil Vaši žádost  ze dne 
...........................  a 
podle § 13a odst. 2 a § 13b odst.3  a odst. 9 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a 
samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů,  

mění zařazení 
do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností  

od ..................................... 
předškolního / školského zařízení s názvem 
 
1) a) úplný původní název předškolního / školského zařízení (název v 1. pádě),  
 b) identifikátor ředitelství 
 
takto: 
 
1a) nový úplný název předškolního / školského zařízení (pokud byl měněn) 
2)   adresa:  (ulice, č.p., PSČ, místo) 
3)   zřizovatel: u právnických osob: název, sídlo, právní formu organizace, její IČO 
4)   seznam odloučených pracovišť předškolního / školského zařízení s adresami 
5)   seznam všech školských zařízení, které předškolní / školské zařízení sdružuje (IZO, 
kapacita) 
 
Tímto rozhodnutím končí platnost rozhodnutí  čj.......... ze dne .............. 
 

Odůvodnění 
Předložená žádost splňuje náležitosti podle § 13a a § 13b výše citovaného zákona a je 
v souladu s dalšími školskými předpisy. 

 
P o u č e n í 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. 
 
V ..... dne ........... 
                                                  Razítko                          
                                                                                                    
Podpis 
                                                                                jméno a 
funkce oprávněné osoby 
Zasílá: zřizovateli 
Na vědomí: 
předškolnímu / školskému zařízení 
MŠMT 
ČŠI Praha 
ÚIV datová dávka 



Příloha č. 9 
Vzor listiny o vyřazení školy ze sítě 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 Karmelitská 7, 118 12  Praha 1 - Malá Strana 

 
 

               Č.j.: 
....................................... 
               Adresa zřizovatele / školy:      

R o z h o d n u t í 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 13c zákona  č. 564/1990 Sb., o státní 
správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo s účinností od 
..................   

vyřadit 
ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení  
školu (předškolní zařízení, školské zařízení, středisko praktického vyučování) s názvem 
1) a) úplný název školy (název školy v 1. pádě), u škol zřizovaných orgány státní správy a 

samosprávy sídlo, popř. ulice a okres 
 b) identifikátor ředitelství 
2) adresa školy 
3) zřizovatel - adresa 
 

O d ů v o d n ě n í 
 

Škola se vyřazuje ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení na základě 
..........…………... 
..........................................................................................................................................……
………….. 

(uvést důvody) 
 
 

P o u č e n í 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve smyslu § 13b odst. 8 rozklad Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky do 8 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 
 
V ..... dne ........... 
 

Razítko 
                                                                                                      
                                                                                                   Podpis 
                                                                             Jméno a funkce oprávněné osoby 
 
 
Zasílá: zřizovateli / škole 
Na vědomí: 
škole (pokud není adresátem) 
ŠO KÚ podle místní příslušnosti 
ČŠI Praha 
UIV datová dávka 
 
 
 



 
 
 
 
 

Příloha č. 8 
Vzor listiny o zahájení řízení 

o vyřazení školy ze sítě 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 Karmelitská 7, 118 12  Praha 1 - Malá Strana 

 
 

        
Čj.:...........................

......... 
   Adresa 

zřizovatele / školy: 
 

  
 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve smyslu § 13c odst. 1 zákona č. 
564/1990, o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů,   

zahajuje řízení o vyřazení 
školy (školského zařízení, předškolního zařízení, střediska praktického vyučování) s názvem 
 
1) a) úplný název školy (název školy v 1. pádě), u škol zřizovaných orgány státní správy a 

samosprávy sídlo, popř. ulice a okres 
 b) identifikátor ředitelství 
2) adresa školy 
3) zřizovatel – adresa 
 
ze sítě předškolních zařízení, škol  a školských zařízení. 
 
 Řízení se zahajuje na základě   
 a/ písemné žádosti zřizovatele ............................................................................... 
 b/ písemné žádosti ......................................( uvést příslušný orgán státní správy) 
 c/ těchto zjištěných nedostatků v činnosti školy (při závažném porušení obecně 
závazných předpisů, neplnění podmínek zařazení do sítě) ................................................. 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................. 
 
 V průběhu řízení zabezpečí školský odbor Krajského úřadu 
................................................ kontrolu hospodaření s prostředky státního rozpočtu  podle  
(§ 8 odst. 2 nebo § 10 odst. 1 nebo § 10 odst. 2 - uvede se příslušné ustanovení dle typu 
zřizovatele)  zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve 
znění pozdějších předpisů.        

  
 

Razítko 
 
 

      Podpis 
             Jméno a příjmení oprávněné osoby 
 



 
 
Zasílá se: zřizovateli / škole 
Na vědomí: 
škole (pokud není adresátem) 
ŠO KÚ podle místní příslušnosti 
ČŠI Praha 

 
 

Příloha č. 10 
Vzor listiny o vyřazení předškolního / školského zařízení ze sítě 

(zařazované školským odborem krajského úřadu) 
Školský odbor Krajského úřadu .................................. 

 
 

               Č.j.: 
....................................... 
               Adresa zřizovatele: 

R o z h o d n u t í 
 
Školský odbor Krajského úřadu ........... podle § 13c zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě 
a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl s účinností od ..................   

vyřadit 
ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení  
předškolní / školské zařízení s názvem 
1) a) úplný název předškolního / školského zařízení (název v 1. pádě),  
 b) identifikátor ředitelství 
2) adresa předškolního / školského zařízení 
3) zřizovatel - adresa 
 

O d ů v o d n ě n í 
 

Předškolní / školské zařízení se vyřazuje ze sítě škol, předškolních zařízení a školských 
zařízení na 
základě........................................................................................................................................
..............…………………………………………………………………………………………………
……………………. 

(uvést důvody) 
 
 

P o u č e n í 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve smyslu § 13b odst. 7 výše citovaného zákona odvolání 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím školského odboru Krajského 
úřadu ................................... do 8 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 
 
V ..... dne ........... 
 

Razítko 
                                                                                                      
                                                                                                   Podpis 
                                                                             Jméno a funkce oprávněné osoby 
 
 
Zasílá: zřizovateli 



Na vědomí: 
předškolnímu / školskému zařízení 
MŠMT 
ČŠI Praha 
UIV datová dávka 

 
 
 
 
 
 

 
 

Příloha č. 11 
Vzor listiny o provedené změně v zařazení školy do sítě 

(opravě zřejmé chyby) 
(zařazované MŠMT) 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 7, 118 12  Praha 1 - Malá Strana 

 
               Č.j.: 
....................................... 
               Adresa zřizovatele / školy:     

R o z h o d n u t í 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy provedlo opravu zřejmé chyby v zařazení do 
sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení a podle § 13a odst. 2 a § 13b odst.3 
zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších 
předpisů,  

mění zařazení 
do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností 

od ..................................... 
školy (předškolního zařízení, školského  zařízení, střediska praktického vyučování) s 
názvem 
1) a) úplný původní název školy (název školy v 1. pádě), u škol zřizovaných orgány státní 

správy a samosprávy sídlo, popř. ulice a okres 
 b) identifikátor ředitelství 
 
takto: 
 
1a) nový úplný název školy (pokud byl měněn) 
2)   adresa:  (ulice, č.p., PSČ, místo) 
3)   zřizovatel: a) u fyzických osob (jméno a příjmení zřizovatele, adresa trvalého pobytu, 

rodné číslo,  datum narození)  
   b) u právnických osob: název, sídlo, právní formu organizace, její IČO 
       u soukromých a církevních zařízení dále jméno, příjmení, trvalý pobyt a 

rodné číslo osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem 
4) seznam odloučených pracovišť školy s adresami 
5) seznam všech druhů a typů škol, které škola sdružuje (IZO, kapacita, seznam studijních a 

učebních oborů - včetně zaměření, kód, název, druh, forma a délka studia, vyučovací 
jazyk) 

6) seznam všech předškolních a školských zařízení, které škola sdružuje (IZO, kapacita) 
 
Tímto rozhodnutím končí platnost rozhodnutí  čj.......... ze dne .............. 
 



  O d ů v o d n ě n í 
Zařazení školy splňuje náležitosti podle § 13a a § 13b výše citovaného zákona a je v souladu 
s dalšími školskými předpisy. 
 

P o u č e n í 
Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. 
 
V ..... dne ........... 

Razítko 
                                                                                                                     
Podpis 
                                                                                               
jméno a funkce oprávněné osoby 
Zasílá: zřizovateli / škole 
Na vědomí: 
škole (pokud není adresátem) 
ŠO KÚ podle místní příslušnosti 
ČŠI Praha 
ÚIV datová dávka 

 
Příloha č. 12 

 
 
 
 

Vzor listiny o provedené změně v zařazení předškolního / školského zařízení do sítě 
(opravě zřejmé chyby) 

(zařazované školským odborem krajského úřadu) 
Školský odbor Krajského úřadu .................................. 

 
               Č.j.: 
....................................... 
               Adresa zřizovatele:  

R o z h o d n u t í 
 
Školský odbor Krajského úřadu ................ provedl opravu zřejmé chyby v zařazení do sítě 
škol, předškolních zařízení a školských zařízení a podle § 13a odst. 2 a § 13b odst.3  a 
odst. 9 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění 
pozdějších předpisů, 

mění zařazení 
do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností  

od ..................................... 
předškolního / školského zařízení s názvem 
 
1) a) úplný původní název předškolního / školského zařízení (název v 1. pádě),  
 b) identifikátor ředitelství 
 
takto: 
 
1a) nový úplný název předškolního / školského zařízení (pokud byl měněn) 
2)   adresa:  (ulice, č.p., PSČ, místo) 
3)   zřizovatel: u právnických osob: název, sídlo, právní formu organizace, její IČO 
4)   seznam odloučených pracovišť předškolního / školského zařízení s adresami 
5)   seznam všech školských zařízení, které předškolní / školské zařízení sdružuje (IZO, 
kapacita) 



 
Tímto rozhodnutím končí platnost rozhodnutí  čj.......... ze dne .............. 
 

Odůvodnění 
Zařazení splňuje náležitosti podle § 13a a § 13b výše citovaného zákona a je v souladu s 
dalšími školskými předpisy. 

 
P o u č e n í 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. 
 
V ..... dne ........... 
                                                  Razítko      
                     
                                                                                                    
Podpis 
                                                                                jméno a 
funkce oprávněné osoby 
 
Zasílá: zřizovateli 
Na vědomí: 
předškolnímu / školskému zařízení 
MŠMT 
ČŠI Praha 
ÚIV datová dávka 
 
 
 
 

Příloha č. 13 
  

Vzor listiny o zařazení 
 pracoviště praktického vyučování do sítě 

(zařazované školským odborem krajského úřadu) 
Školský odbor Krajského úřadu ………………… 

 
               Č.j.: 
....................................... 
               Adresa zřizovatele: 
  

R o z h o d n u t í 
 
 Školský odbor Krajského úřadu ……………. posoudil Vaši žádost ze dne 
.......................... a podle § 13a odst. 2 a § 13b odst.3 zákona č. 564/1990 Sb., o státní 
správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů,  

zařazuje 
do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností  

od .................................. 
 
Pracoviště praktického vyučování 

1) a) identifikátor pracoviště praktického vyučování 

    b) adresa:  (ulice, č.p., PSČ, místo) 
2)     zřizovatel:  
         jméno a příjmení zřizovatele, adresa trvalého pobytu, rodné číslo 
3)     Pracoviště praktického vyučování sdružuje: 
             1. Pracoviště praktického vyučování (IZO, náběhová a cílová kapacita) 



4)     seznam učebních oborů, včetně zaměření 
        (kód, název, druh, forma a délka studia) 
5) datum zahájení činnosti pracoviště praktického vyučování 
 

Odůvodnění 
Předložená žádost splňuje náležitosti podle § 13a a § 13b výše citovaného zákona a je 
v souladu s dalšími školskými předpisy. 

  P o u č e n í 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve smyslu § 13b odst.7 výše citovaného zákona odvolání 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím školského odboru Krajského 
úřadu ………………………. do osmi dnů ode dne doručení rozhodnutí. 
 
V ..... dne ........... 
                                                         Razítko                          
 
                                                                                                    
Podpis 
                                                                                jméno a 
funkce oprávněné osoby 
 
Zasílá: zřizovateli  
Na vědomí: 
PPV 
ČŠI Praha 
ÚIV datová dávka 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Učební osnova předmětu 

 

KLINICKÁ BIOCHEMIE 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  dne 30. ledna 2001, 

č.j. 11 723/2001-23, s platností od 1. září 2001 

 

 

1. Pojetí předmětu: 
 



 Klinická biochemie je multidisciplinární obor, který zachycuje změny metabolických 

procesů v organismu, odbourávání základních živin, výstavbu jednotlivých součástí živé 

hmoty a jejich opětný rozklad, hledá katalyzátory těchto chemických pochodů a vzájemné 

vztahy mezi jednotlivými reakcemi. Pochopení metabolických dějů a zejména osvojení si 

základů vyšetřovacích postupů je možné jen se znalostmi chemie, fyziky, obecné biochemie, 

fyzikální chemie a řady dalších oborů, na které výuka klinické biochemie navazuje. 

 

 

Cílové vědomosti jsou : 

 

 znalost metabolických dějů a využití těchto poznatků pro prevenci a diagnostiku nemocí, k 

prognóze a účinnosti zvolené terapie, 

 preanalytická fáze analytického procesu, příprava pacienta, odběr biologického materiálu, 

stabilita analytu, 

 analytická fáze, přehled metod používaných pro stanovení jednotlivých látek, jejich 

citlivost, specifita a spolehlivost, 

 postanalytická fáze, která má objasnit význam daného stanovení z hlediska diferenciálně 

diagnostického a interpretaci negativních a pozitivních odchylek výsledků od 

fyziologického rozmezí, 

 indikace jednotlivých vyšetření, 

 osvojení si obecných principů funkce jednotlivých měřicích přístrojů a zařízení, 

 mechanizace a automatizce laboratorního provozu, 

 správná laboratorní praxe. 
 

 

 Učivo stanovené učební osnovou je základním učivem, které učitel může po dohodě s 

ředitelem školy doplnit a upravit podle podmínek školy. 

 

 

ROZPIS UČIVA 
 

3.  r o č n í k 

(3 hodiny týdně, tj. celkem 102 vyučovací hodiny) 

 

        Počet hodin 

 

1. Klinická laboratoř a organizace její činnosti     3 

Postavení a úkoly klinické biochemie. Organizace pracoviště - struktura, 

umístění, vybavení, pracovníci na oddělení KLB, stupeň dosaženého  

vzdělání, další vzdělávání. Provozní doba pro rutinní, statimová a pohotovostní 

vyšetření. Laboratorní řád. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - obecná 

laboratorní rizika, profesionální nákazy, prevence úrazů, první pomoc. 

2. Preanalytická část vyšetření        8 

Biologický materiál, způsoby odběru krve - otevřený a uzavřený systém. 

Odběry dalšího biologického materiálu, transport, skladování, způsob 

zacházení se vzorky. 

Složení séra a plazmy. Sérum chylózní, hemolytické, ikterické - vliv 

na výsledky analýz. Biologické faktory ovlivňující výsledek vyšetření - 

výživa, tělesná zátěž a poloha, pohlaví, stáří, biorytmy, lékové interference, 

genetické faktory. 

Předpisy o zacházení s materiálem AIDS (WHO a IFCC). 



Organizace příjmu materiálu a výdej výsledků - laboratorní informační 

systém.  

Dezinfekce, sterilizace. Čisticí prostředky a jejich vztah ke kontaminaci analytů.  

Příprava vody pro laboratorní účely. 

3. Analytická část vyšetření        4 

Zásady správné laboratorní práce. Kvalitativní, semikvantitativní a 

kvantitativní analýza. 

Metody standardní, unifikované, referenční, definitivní. Referenční hodnoty. 

Provoz manuální, poloautomatizovaný a plně automatizovaný. Automatické 

analyzátory. 

Standardní operační postupy. 

Způsoby kalibrace analytických metod - zásady pro sestrojování kalibračních 

křivek, kalibrátory, Výpočty koncentrací. 

4. Kontrola analytické kvality       6 

Kontrola kvality práce - kritéria spolehlivosti laboratorního výsledku - 

správnost, přesnost, citlivost, specifita. Chyby náhodné, systematické, hrubé. 

Statistické výpočty. Validace metod, standardizace metod, referenční 

materiály, referenční metody, systém vnitřní kontroly kvality, systém  

externího hodnocení kvality a akdreditace klinických laboratoří. 

5. Vyšetření moče                                                                                              

16 

Funkce ledvin, složení nefronu, tvorba moče. 

Sběr moče, zdroje chyb při sběru, uchování a vyšetření moče. 

Fyzikální a chemické vyšetření moče. Kvalitativní a kvantitativní 

močový sediment. 

Klinický význam patologických nálezů v moči. 

Močové konkrementy. 

6. Vyšetření gastrointestinálního traktu      5 

Základní funkce GIT. 

Tvorba, složení a úloha žaludeční a duodenální šťávy. 

Funkční vyšetření žaludeční sekrece - pentagastrinový test. 

Funkční vyšetření zevní sekrece pankreatu - sekretin-pankreozyminový test, 

NBT-PABA test. 

Funkce tenkého střeva, pojem malobsorpce, testy ukazující poruchu absorpce. 

Dechové testy. Funkce tlustého střeva, tuky ve stolici. 

Vyšetření stolice - vzhled, okultní krvácení. 

Žlučové konkrementy. 

7. Sacharidy          9 

Metabolismus, glukozy v organismu. 

Diabetes mellitus, klasifikace - vyhledávání a sledování průběhu, 

o-GTT, glykemický profil. Selfmonitoring. 

Akutní a pozdní komplikace DM. Systém péče o diabetiky. 

Stanovení glukózy v biologickém materiálu, metody redukční, enzymové, 

elektrochemické. Glukometry - demonstrace suché chemie. 

Chyby při odběru a stanovení. 

Glykovaný hemoglobin, fruktosamin. Další testy užívané při vyšetření 

diabetika (př. protilátky, C-peptid, mikroalbuminurie). 

8. Dusíkaté látky nebílkovinné povahy - močovina, amoniak, kreatinin, kyselina 15 

močová. Aminokyseliny - úvod, klinický význam stanovení, rozdíly mezi 

koncentracemi v séru a moči 



Močovina 

Tvorba močoviny, příčiny zvýšení močoviny v séru, referenční hodnoty. 

Metody stanovení  - kjehldalizace, Berthelotova reakce, o-ftaldialdehydová  

reakce, enzymová metoda s GLDH, potenciometrické stanovení ISE. 

Amoniak - vznik, zásady odběru a transportu krve na vyšetření, metody - ISE, 

enzymová s GLDH. 

Kreatinin a kreatininová clearance. 

Význam kreatinfosfátu pro energetiku svalové kontrakce, tvorba kreatininu 

a jeho exkrece močí. 

Kreatinin jako ukazatel filtrační schopnosti ledvin. 

Referenční hodnoty v krvi a moči. 

Metody - Jaffého reakce end-point a kinetická, enzymová metoda. 

Clearance endogenního kreatininu - výpočet glomerulární filtrace a resorpce, 

diagnostický význam, možnosti chyb při sběru moči a stanovení. 

Kyselina močová. 

Metabolismus purinových bazí, příčiny zvýšení kyseliny močové v séru, 

význam stanovení u dny, referenční hodnoty. 

Metody - enzymové a redukční - demonstrace interferenčních vlivů 

u nespecifických metod. 

Aminokyseliny. 

Fyzikální a chemické vlastnosti aminokyselin, význam stanovení vzhledem 

k detekci dědičných metabolických poruch. 

Metody stanovení - TLC, HPLC, enzymové elektrody, automatické 

analyzátory, orientační kapkové testy, bakteriální inhibiční testy. 

Úkoly laboratoře při vyhledávání, sledování a léčbě dědičných metabolických poruch. 

Fenylketonurie. 

9. Minerální látky         15 

Rozdělení tekutin v organismu, hlavní kationty a anionty ECT a ICT - 

Gamble graf. 

Sodík, draslík, chloridy v séru a moči, bilance, 

metody stanovení - plamenová fotometrie, ISE, coulometrie. 

Poruchy vodního hospodářství, definice osmolality a její měření. 

Vápník, fosfor, hořčík - rozložení a úloha v organismu, klinický význam 

stanovení.  Metody stanovení - AAS, komplexometrické titrace, fotometrie, 

fluorimetrie. 

Železno - zdroje, resorpce, faktory ovlivňující plazmatickou hladinu železa, 

zásobní a transportní formy - ferritin a hemosiderin, transferrin. 

Celková a volná vazebná kapacita železa v séru - význam pro diagnostiku 

anémií. Metody stanovení. 

Měď, zinek a další stopové prvky - význam pro organismus, metody 

stanovení. 

Referenční hodnoty minerálních látek. 

Zásady odběru a zpracování krve pro stopovou analýzu. Možnosti chyb. 

10.Acidobazická rovnováha a metabolismus kyslíku     7 

Zajišťování stálé koncentrace vodíkových iontů v organismu. Nárazníkové 

systémy, H.H. rovnice, patologické změny, kompenzační mechanismy. 

Stanovení parametrů acidobazické rovnováhy - pH krve, parciální tlak oxidu 

uhličitého a kyslíku. 

Výpočet odvozených parametrů (standardní hydrogenuhličitany, BE atd.), 

klinický význam. 



Zásady odběru krve a možnosti chyb při odběru a stanovení. 

Poruchy ABR - metabolické, respirační a kombinované. 

Mechanismy kompenzace poruch ABR. 

11.Porfyriny, hemoglobin, bilirubin       9 

Biosyntéza a vlastnosti porfyrinů. Poruchy biosyntézy porfyrinů - porfyrie 

vrozené (primární) a sekundární (hepatální a erytropoetické). 

Laboratorní vyšetření porfyrií - fluorescenční stanovení porfobilinogenu 

po extrakci a separaci na ionexech, stanovení kyseliny delta-aminolevulové. 

Biosyntéza a degradace hemoglobinu. Patalogické deriváty hemoglobinu: 

oxyhemoglobin, karbonylhemoglobin, kyanhemoglobin a methemoglobin, vznik, 

klinický význam a metody stanovení (GC, spektrofotometrie). 

Vznik, transport a přeměna bilirubinu (detoxikace a degradace, tvorba 

urobilinogenu). Enterohepatální oběh žlučových barviv. Typy 

hyperbilirubinémie a příčiny jejich vzniku. 

Metody stanovení (Jendrassik - Gróf, přímá spektrofotometrie). Možnosti 

chyb. 

12.Opakování učiva 3. ročníku       5 

 

 

 

 

4.  r o č n í k 

(3 hodiny týdně, tj. celkem 90 vyučovacích hodin) 

 

1. Bílkoviny           20 

Struktura bílkovin a jejich klasifikace, základní vlastnosti, biologický význam. 

Stanovení celkových bílkovin - referenční (Kjehldahl), biuretová reakce, přímá 

fotometrie v UV oblasti, vazba bílkovin na barviva, referenční hodnoty, 

klinický význam stanovení. 

Frakce sérových bílkovin - ELFO - zásady, technické provedení, nosiče. 

Způsob detekce a vyhodnocení. 

Elektroforéza bílkovin v moči. 

Imunochemická analýza bílkovin - základní pojmy imunologie (charakteristika 

antigenů a protilátek, definice epitopu a vazebního místa, interakce antigen-protilátka). 

Přehled imunochemicky stanovených specifických bílkovin - prealbumin, 

albumin, alfa-I-antitrypsin, orosomukoid, alfa-I-fetoprotein, haptoglobin, alfa- 

2-makroglobulin, transferrin, ceruplazmin, C-reaktivní protein, 

imunoglobuliny. 

Imunochemické metody kalitativní a kvantitativní - princip imunochemických 

metod. Imunoelektroforéza, imunoturbidimetrie, imunofluorescence, 

jednoduchá radiální imunodifuze, elektroimunodifuze, nefelometrie, 

protisměrná elektroforéza. 

Polyklonální a monoklonální gamapatie. 

2. Lipidy a lipoproteiny         8 

Složení, chemická struktura, vlastnosti a funkce, biologický význam lipidů. 

Lipoproteiny, složení a fyzikálně-chemické vlastnosti, metabolismus 

jednotlivých tříd lipoproteinů. 

Metody frakcionace lipoproteinů - ultracentrifugace, elektroforéza, 

precipitace. 

Klasifikace dyslipoproteinémií ve vztahu k ateroskleróze. 



Cholesterol celkový, HDL-C, LDC-C. Metody stanovení. 

Referenční hodnoty podle doporučení WHO. 

Triacylglyceroly - exogenní a endogenní, metody stanovení. 

Apolipoproteiny A1, B - distribuce v jednotlivých třídách lipoproteinů, 

imunochemické stanovení. 

Dyslipoproteinémie jako rizikový faktor aterosklerózy. 

3. Enzymy           21 

Význam enzymů jako biokatalyzátorů, chemická podstata enzymů - 

apoenzym, koenzym. Nomenklatura a klasifikace enzymů. 

Definice enzymatické aktivity, užívané jednotky. Imunochemické stanovení 

(”mass concentration”). 

Přehled fyzikálních a chemických faktorů ovlivňujících enzymatickou aktivitu 

- teplota, pH, aktivátory, inhibitory. 

Mechanismus enzymatických reakcí - aktivní centrum, substrátová specifita. 

Základy kinetiky enzymatických  reakcí - aktivní centrum, substrátová specifita. 

Základy kinetiky enzymatických reakcí - rovnice Michaelise a Mentenové, 

význam Michaelisovy konstanty. 

Izoenzymy a metody jejich separace - elektroforéza, chromatografické dělení  

na molekulových sítech, tepelná a chemická inhibice. Klinický význam 

stanovení izoenzymů. 

 

Enzymy v klinicko-biochemické diagnostice: 

katalyzovaná reakce, typy izoenzymů a jejich lokalizace, metody stanovení 

enzymatické aktivity, interference referenční hodnoty. 

Klinický význam stganovení: 

a) oxidoreduktáz - LD, alfa-HBD, GMD 

b) transferáz - ALT, AST, GMT, CK 

c) hydroláz - ALP, ACP, alfa-amyláza, lipáza, cholinesteráza 

4. Vitaminy           3 

Význam vitaminů pro organismus. 

Přehled vitaminů rozpustných v tucích (AEDK), ve vodě (B-1,2,6,12,C,H- 

biotin, niacin, kys. pantothenová, kys. folová). 

Projevy hypovitaminóz (popř. hypervitaminóz), biologické účinky, zdroje 

příjmu vitaminů. 

Metody stanovení. Možnosti interference při některých KLB stanoveních. 

5. Hormony           14 

Žlázy s vnitřní sekrecí. Definice hormonů, biosyntéza, chemické složení, 

vlastnosti, biologické účinky, klasifikace, transport, receptory, mechanismus 

působení. 

Metody stanovení hormonů a jejich metabolitů 

    a/ imunochemické - RIA, EIA, FPIA 

    b/ chromatografické (GC, HPLC, TLC) 

    c/ spektrofotometrie a spektrofluorimetrie.  

Hormony hypotalamu - liberiny, statiny. 

Hormony neurohypofýzy - oxytocin, adiuretin. 

Hormony adenohypofýzy - glandotropní hormony, růstový hormon, prolaktin. 

Hormony štítné žlázy (T3, T4). 

Kalciotropní hormnony (kalcitonin, parathyrin, cholekalciferol). 

Hormony endokrinní funkce slinivky břišní - inzulin, glukagon. 

Hormony dřeně nadledvin - adrenalin, noradrenalin. 



Hormony kůry nadledvin - mineralokortikoidy (aldosteron) 

             -  glukokortikoidy (kortizol). 

Hormony pohlavních žláz - androgeny, estrogeny, gestageny. 

Tkáňové hormony. 

Gastrointestinální hormony. 

Funkční testy. 

Příklady patologických stavů, spojených s hormonální hypo a hyperfunkcí. 

Hormonální regulace menstruačního cyklu. 

Endokrinologie těhotenství - placenta jako endokrinní orgán, 

     - hormony placenty (HCG, HGH, progesteron), 

                                          - těhotenské testy. Rizikové těhotenství. 

Zásady pro odběr biologického materiálu pro stanovení hormonů. 

6. Mozkomíšní mok          4 

Tvorba, biologická funkce, složení, způsob odběru. Fyzikální a chemické 

vyšetření - barva, zákal, globulinové zkoušky, celková bílkovina, albumin, 

glukóza, chloridy. 

ELFO bílkovin mozkomíšního moku: metody zahuštění, likvorový, 

transsudativní a imunoglobulinový typ elektroforeogramu, klinický význam. 

Cytologické vyšetření. 

7. Transsudáty a exsudáty         1 

Vznik, rozlišení transsudátů a exsudátů: vzhled, hustota, bílkoviny, glukóza, 

elementy, Rivaltova zkouška. 

8. Tumorové markery         2 

Rozdělení - onkofetální, onkoplacentární, sacharidové a specifické antigeny, 

izoenzymy, plazmatické proteiny. 

Nejvýznamnější tumorové markery: CEA, AFP, HCG, ferritin, ACP, PSA, 

CA 19-9, CA 15-3. 

Význam pro průběžnou kontrolu účinnosti léčby. 

9. Klinická toxikologie         6 

Obecná část - definice jedů, mechanismus účinku a pohyb jedů v organismu. 

Odběr materiálu na toxikologické vyšetření, toxikologická analýza. 

Speciální část - klasifikace jedů, návykové látky, toxikomanie a typy 

závislostí. 

Léky, oxid uhelnatý, pesticidy, glykoly, metanol, etanol, kyanidy 

a kyanovodík, karbonylhemoglobin, barbiturany, salicylany. 

Metody stanovení - GC, HPLC, TCL, EIA. 

10.Automatizace provozu                                                                                           

  2 

LIS, analyzátor, centralizace, konsolidace. 

11.Souhrnné opakování učiva 3. a 4. ročníku       9

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Učební osnova předmětu 

 

CVIČENÍ Z KLINICKÉ BIOCHEMIE 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  dne 30. ledna 2001,  

č.j. 11 723/2001-23, s platností od 1. září 2001 

 

 

 

1. Pojetí předmětu: 

 

 V předmětu cvičení z klinické biochemie se žák učí samostatně zpracovat biologický 

materiál na základě získaných teoretických znalostí a v souladu s bezpečnostními předpisy 

stanovenými pro laboratoře. Žák získává dovednosti, učí se zodpovědnosti a musí si 

uvědomit, že jeho práce je podkladem pro určení správné diagnózy. 

 



 

Cílové vědomosti jsou : 

 

 získání znalostí o dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí v 

laboratoři, 

 osvojení si chemických a fyzikálně chemických principů vyšetřovacích metod, 

 znalost funkcí a principů používaných měřicích přístrojů, 

 správné zhodnocení výsledků, 

 získání znalostí o interních a externích kontrolách, 

 znalost výpočetní techniky a automatizace a mechanizace analytického procesu, 

 získání znalostí o správné laboratorní praxi. 

 

Cílové dovednosti jsou: 

 

 dodržování zásad  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 příprava materiálu a laboratorních pomůcek, 

 zvládnutí laboratorních postupů dle návodů, 

 používání měřicích přístrojů či zařízení, 

 zhodnocení a interpretace získaných výsledků, 

 základní údržba jednotlivých přístrojů a pomůcek, 

 vedení laboratorního protokolu, 

 znalost laboratorního informačního systému, 

 dodržování správné laboratorní praxe. 

 

 Učivo stanovené učební osnovou je základním učivem, které učitel může po dohodě  

s ředitelem školy doplnit a upravit podle podmínek školy. Propojení teoretického učiva  

s praktickým osvojením dovedností a pracovních návyků je umožněno též kontaktem žáků  

s provozem oddělení klinické biochemie, realizovaným formou exkurzí a praxí. 

 

 

 

ROZPIS UČIVA 
 

3.  r o č n í k 

(4 hodiny týdně, tj. celkem 136 vyučovacích hodin) 

 

 

         Počet hodin 

 

1. Organizace práce v laboratoři a bezpečnostní předpisy    8 

Laboratorní řád, provozní zásady, seznámení s přístrojovým vybavením 

laboratoře. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci dle typů ohrožení (sklo, žíraviny, hořlaviny, elektrický 

proud, plyn, stroje, centrifugy, profesionální infekce - HbsAg, HIV). 

Uložení a evidence zvlášť nebezpečných jedů. 

Prevence úrazů a první pomoc. 

Zásady zacházení s laboratorním sklem a pomůckami: druhy, údržba, 

sterilizace, dezinfekce, likvidace kontaminovaných předmětů. 

Ověření základních dovedností z laboratorní techniky. Základy laboratorních 



výpočtů. 

Mezinárodní soustava jednotek. 

Obsah laboratorního protokolu 

2. Biologický materiál        4 

Druhy biologického materiálu a způsoby jeho odběru, transportu  

a skladování. 

Otevřený a uzavřený odběrový systém, druhy odběrových zkumavek. 

Zásady zacházení s odstředivkami, jejich umístění a údržba. 

Získání séra a plazmy, protisrážlivé prostředky, demonstrace chylózního, 

hemolytického a ikterického séra. 

Nácvik zacházení s automatickými pipetami a dávkovači, nastavování objemu, 

údržba. 

Nácvik oddělování séra a plazmy od krevního koagula. 

Deproteinace. 

Sběr moče, způsoby konzervace. 

Zdroje chyb v preanalytické fázi vyšetření. 

Laboratorní informační systém - úvodní informace, tisk žádanky. 

3. Vyšetření moče         38 

a) Kvalitativní vyšetření 

Fyzikální - barva, zákal, zápach - význam pro dg. 

Měření objemu, pH a měrné hmotnosti. 

Chemické - důkaz bílkoviny, glukózy, ketolátek, urobilinogenu, bilirubinu 

a krve pomocí diagnostických proužků a chemického vyšetření. Zásady 

zacházení s diagnostickými proužky. 

Důkaz přítomnosti jiného red. cukru v moči než glukóza (fruktóza, 

sacharóza) na základě paralelního vyšetření enzymovou a redukční zkouškou 

(Fehling). 

b) Kvantitativní vyšetření 

Základy spektrofotometrie, Lambert-Beerův zákon, typy přístrojů a jejich 

obsluha, optimální vlnová délka - stanovení absorpčního maxima barevných 

roztoků a jeho grafické znázornění (PC program Microsoft Excell - grafy). 

Kalibrace analytických metod, způsoby provádění, kalibrační graf, kalibrační faktor. 

Stanovení bílkoviny a glukózy v moči. Stanovení odpadu bílkoviny a glukózy 

v moči. 

Kalibrace stanovení bílkoviny a glukózy v moči. 

Základní statistické výpočty, relativní chyba přesnosti a správnosti (PC 

program Microsoft Excell). 

Volba správné metody pro stanovení bílkoviny v biologickém materiálu 

na základě její koncentrace - biuret, pyrogallolová červeň. 

Vysvětlení pojmů ”referenční metody, referenční hodnoty”. 

c) Mortologické vyšetření nativní moči 

Močový sediment kvalitativní a kvantitativní (Hamburgerův sediment).  

Barvení močového sedimentu podle Steiheimera. Hodnocení a význam nálezů. 

Močové kameny - druhy a složení, demonstrace fyzikálních metod 

(polarizační mikroskopie, rentgenová difrakce, infračervená spektroskopie) - 

formou exkurze nebo audiovizuální techniky. 

4. Vyšetření stolice          2 

Okultní krvácení. 

5. Glukóza           8 

Enzymové stanovení glukózy (GOD-POD) - end point i kinetické, kalibrace. 



Nácvik stanovení na glukometru včetně odběru kapilární krve. 

o-GTT - zásady provedení, typy křivek - normální, u DM a porušené 

tolerance glukózy. 

6. Močovina           16 

Stanovení v séru a moči: enzymové a neenzymové. Kinetické stanovení. 

Kalibrace. 

Stanovení odpadu. 

7. Kreatinin           12 

Stanovení v séru a moči - Jaffého nespecifické chromogeny. Kinetické 

stanovení Kalibrace. 

Výpočet kreatininové clearance, přepočet na tělesný povrch, význam 

funkčních vyšetření. 

8. Kyselina močová          8 

Stanovení v séru a moči - enzymová a neenzymová. Demonstrace 

specifických a nespecifických metod. 

9. Bilirubin           12 

Standardizovaná metoda Jendrassik-Gróf (modifikace Doumas), stanovení 

konjugovaného a celkového bilirubinu. 

Kalibrace. Molární absorpční koficient pro výpočet koncentrace bilirubinu.  

10.Minerály           28 

Stanovení v krvi a moči, bilance odpadu. Kalibrace metod. 

Na, K - podle možností školní laboratoře - demonstrace emisní plamenová 

spektrofotometrie a ISE. 

Vápník. Demonstrace AAS. 

Hořčík. Metoda zpětného výtěžku (recovery). 

Chloridy. Fosfor. Železo. 

Acidobazická rovnováha, osmolalita - podle možností školní laboratoře, 

demonstrace, exkurze. 

 

4.   r o č n í k 

(5 hodin týdně, tj. celkem 150 vyučovacích hodin) 

 

 

1. Bílkoviny          25 

Celková bílkovina v séru. Stanovení albuminu v séru. 

Elektroforéza bílkovin - nosiče a hodnocení podle možností školní laboratoře 

(PC program Elfoman), elektroforéza moči - metody zahušťování. 

Imunochemické metody - stanovení specifické bílkoviny jednoduchou radiální 

imunodifuzí, další imunoelektroforetické postupy podle možností školní 

laboratoře. 

Turbidimetrie, nefelometrie. 

2. Lipidy a lipoproteiny        25 

Cholesterol - enzymové stanovení. HDL-cholesterol (enzymové stanovení 

v supernatantu po vysrážení). 

Triacylglyceroly - enzymové. Apolipoproteiny - apoB/Q. Elektroforéza 

lipoproteinů. 

3. Enzymy           50 

Enzymové aktivity metodou konstantního času a kineticky. Optický test 

alfa-amaláza (enzymové a neenzymové stanovení). ALP. ACP. 

Aminotransferázy. GMT. LD. CK. CHE. Kalibrace stanovení enzymových 



aktivit. 

4. Hormony          15 

provádění metod podle možností školní laboratoře (EIA, FIA, MEIA atd.), 

jinak demonstrace, exkurze, audiovizuální technika. Opakování principů 

radio a enzymimunoanalýzy. 

HCG - těhotenské testy metodou zábrany aglutinace, kvantitativní vyšetření 

(EIA). 

Stanovení celkových estrogenů. 

Pregnandiol (tenkovrstvá chromatografie). 

5. Mozkomíšní mok         15 

Zásady odběru a transportu. 

Fyzikální vyšetření - zákal, zabarvení (rozlišení arteficiálního a patologického 

krvácení - xanthochromie). 

Chemické vyšetření - orientační globulinové zkoušky (Pandy), 

stanovení celkové bílkoviny, glukózy, chloridů. 

Mikroskopické vyšetření - určování počtu elementů ve Fuchs-Rosenthalově 

komůrce. 

Metody zahušťování mozkomíšního moku. 

Elektroforéza mozkomíšního moku - demonstrace normálního, 

transsudativního a imunoglobulinového typu elektroforeogramu. 

6. Opakování          20 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Učební osnova předmětu 

ODBORNÁ PRAXE 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  dne 30. ledna 2001, 

č.j. 11 723/2001-23, s platností od  1. září 2001 

 

 

1. Pojetí předmětu: 

 

 Odborná praxe je součástí odborného vzdělávání žáků 3. ročníku. Odbornou praxi 

zabezpečuje pracovník školy pověřený ředitelem školy. Délka praxe jsou 4 týdny, 7 hodin 

denně. Souvislá praxe probíhá v laboratořích zdravotnických zařízení (klinická biochemie, 

hematologie, krevní transfuze, mikrobiologie, imunologie a histologie) na základě uzavřené 

rámcové dohody. Dohoda obsahuje druh pracovní činnosti, místo praxe, časový rozvrh práce, 

provozní a hygienické podmínky, opatření zaměřená na BOZP. 

 

2. Cíl odborné praxe: 

 



 Prohloubit a upevnit odborné dovednosti, návyky, rozvíjet morální a intelektuální 

schopnosti žáků. Získané dovednosti a vědomosti aplikovat v podmínkách provozních 

laboratoří. Seznámit se s organizací provozu laboratoří zdravotnických zařízení. 

 

3. Obsah předmětu  

 seznámení s organizací práce na pracovišti a s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, 

 příjem (odběr) materiálu, jeho evidence, třídění a distribuce do příslušných laboratoří, 

 příprava pomůcek a testů pro vyšetřování materiálů, 

 zpracování materiálu podle návodu a procvičení metodik vyučovaných při laboratorních 

cvičeních, 

 studium nových metod, jejich provádění a vyhodnocování, správná volba jednotlivých 

postupů při vyšetřování, 

 účast při práci na přístrojích (kalibrace přístrojů, kontrola přesnosti) a zařízeních, 

 dokumentační práce včetně použití fotografické a digitalizační techniky, 

 účast při vyhodnocování výsledků a aplikace výsledků v klinické praxi, včetně pochopení 

diagnostického významu laboratorních výsledků, 

 ukládání dat do počítače, účast při vedení protokolů a dalších administrativních prací, 

 studium doporučené literatury, 

 účast při běžné údržbě přístrojů a zařízení a při dezinfekčních pracích, 

 vedení provozního deníku (záznamy postupů a metod, výpisky z literatury a další 

poznámky), 

 etika zdravotnického pracovníka. 

 

 

 Vhodným doplněním odborné praxe je plánování exkurzí ve 3. i 4. ročníku na vybraná 

zdravotnická laboratorní pracoviště.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky  

Č.j.: 12 175/2001-44                                                

 

                  V Praze dne 16.2.2001 

 

                                                         

                                         Metodický pokyn  

                   k účtování dávek státního sociálního příspěvku na dopravu v DVÚ 

 

 



 Tento pokyn řeší problematiku poskytování státního sociálního příspěvku na dopravu 

podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů. Jedná 

se o vyplácení výše uvedeného příspěvku dítěti (svěřenci), které je umístěno v dětském 

výchovném ústavu (dále jen “DVÚ”).  

 

 Státní sociální příspěvek je poskytován odborem sociálních věcí okresního úřadu (dále 

jen “OkÚ”) na základě žádosti zákonného zástupce, který o tento příspěvek musí požádat.  

 

 Státní sociální příspěvek je zasílán OkÚ na běžný účet DVÚ, ve kterém je svěřenec 

umístěn. 

 

 Při účtování postupuje DVÚ v souladu s Opatřením  MF Č.j.: 283/76 104/2000 ze 

dne 10. listopadu 2000, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování, uspořádání 

položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, 

územní samosprávné celky a příspěvkové organizace. 

 

1.Příjem příspěvku na účet organizace (bankovní výpis)                   241 MD           

379 D   2.Vyplacení dávek                                                                            

379 MD           261 D  

 

Legenda:  

241 - Bankovní účty 

379 - Jiné závazky  

261 - Pokladna  

 

 K účtu 379 musí DVÚ zavést podrozvahovou evidenci pro jednotlivé svěřence. 

Příspěvek může DVÚ vyplatit v pokladně, případně převést na osobní účet svěřence po 

předložení jízdenek. Vyplatí pouze částku, která byla svěřenci poukázána.  

 

 Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 1. března 2001.                 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Zdeněk Bernard v.r. 
        vrchní ředitel sekce ekonomické I/2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministerstvo školství,          

mládeže a tělovýchovy         

Karmelitská 7 

118 12 Praha 1 

 

 

č.j. 13 248/2001-45 

 

 

 

 

 

Metodický  pokyn  k   provedení  §  6  odst. 5 zákona  č.  306/1999  

Sb.,   o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 

zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok  2000 
 

 

 

Ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým 

školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”) 

ukládá soukromým školám a zařízením, že doloží vynaložení zisku na výdaje na výchovu a 

vzdělávání, běžný provoz, popřípadě u speciálních škol a zařízení i na rehabilitaci potvrzené  

oprávněnou osobou (dále jen “auditor”). K tomu vydává Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy (dále jen “MŠMT”) tento metodický pokyn:   

 

 

 

      Čl. I 

Předložení zprávy auditora 
 

(1) Soukromá škola,  předškolní nebo školské  zařízení  (dále jen “soukromá škola”),  

které  ve školním roce 1999/2000 pobíraly, nebo ve školním roce 2000/2001 pobírají 

zvýšenou dotaci, předloží příslušnému orgánu kraje v přenesené působnosti do 10. 8. 

2001 zprávu auditora v rozsahu a struktuře  uvedené v  čl. II odst. 2  tohoto pokynu,  

ověřující  použití zisku za rok 2000. Toto ověření bude rozhodné pro posouzení  

oprávněnosti čerpání zvýšené dotace za  období leden až srpen 2000, pokud škola 

čerpala zvýšenou dotaci ve školním roce 1999/2000 na základě § 6 odst. 5 písm. c) 

nařízení vlády č. 324/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, popřípadě za září až 

prosinec 2000, pokud škola čerpá zvýšenou dotaci ve školním roce 2000/2001 na základě 

§ 5 odst. 3 písm. d) zákona. 

 

(2) Soukromá  škola, která má sídlo v okresech Benešov, Příbram, Praha – východ, Kutná 

Hora, Rakovník, Jindřichův Hradec, Strakonice, Plzeň-jih, Klatovy, Sokolov, Děčín, 

Litoměřice, Česká Lípa, Semily, Trutnov, Jičín, Svitavy, Chrudim, Žďár nad Sázavou, 

Pelhřimov, Břeclav, Znojmo, Vyškov, Šumperk, Jeseník, Frýdek-Místek, Opava, Bruntál 

a Kroměříž předloží  zprávu dle odst. 1 referátu školství okresního úřadu. 

 



     Čl. II 

Smlouva soukromé školy s auditorem 
 

Soukromá škola uzavře smlouvu s auditorem v písemné formě, která bude obsahovat 

zejména: 

 

a) označení smluvních stran, 

b) předmět smlouvy: 

 

požadavek, aby auditor provedl podle směrnice Komory auditorů ČR č. 14 

- Zpráva auditora pro zvláštní účely s využitím běžných auditorských 

postupů 
 

1. ověření správné výše nákladových a výnosových účtů účetní jednotky (soukromé 

školy) za ověřované účetní období, 

         přezkoušení přiměřenosti výše jednotlivých nákladových a výnosových položek, 

                prověření účelného vynaložení peněžních prostředků, 

2. ověření souladu rozhodnutí valné hromady nebo jiného oprávněného orgánu o 

rozdělení zisku za auditované období se zaúčtováním v následujícím období, 

3. přezkoušení splnění podmínek použití zisku ověřovaného účetního období, 

4. přezkoušení splnění podmínek použití zisku vytvořeného v dřívějších obdobích, 

kdy již soukromá škola podepsala smlouvu na zvýšenou dotaci podle § 5 odst. 3 

písm. d) zákona. 

 

c) termín předání zprávy objednateli se zřetelem k tomu, že objednatel musí zprávu auditora 

předat příslušnému orgánu podle Čl. IV, 

d) povinnosti subjektů; v této části smlouvy objednatel zajistí zpracování zprávy v souladu 

    s Čl. III, IV a V, 

e) smluvní ceny, 

f) datum podepsání smlouvy, 

g) podpisy obou smluvních stran. 

  

 

 

Čl. III 

 Struktura a rozsah zprávy auditora 

 

Objednatel smluvně zajistí zpracování zprávy auditorem v tomto členění: 

 

a) název zprávy auditora 

 

Zpráva auditora o ověření nákladových a výnosových účtů a způsobu vynaložení dosaženého 

hospodářského výsledku k 31.12. 2000 zpracovaná s ohledem na ustanovení § 6 odst. 5 

zákona, o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školských zařízením (dále 

jen “zpráva”). 



 

 

b) úvod - specifikace ověřovaných skutečností 

 

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou (uvést název školy) a auditorem (resp. auditorskou 

firmou, uvést její název) byl proveden audit nákladových a výnosových účtů k 31.12. 2000, 

v případě dosaženého zisku i jeho vynaložení na výchovu a vzdělávání, běžný provoz 

soukromé školy. 

 

c) označení adresáta 

 

1. název účetní jednotky, 

2. adresa, 

3. IČO, 

 

d)  výše dosaženého zisku, případně ztráty k 31.12. 2000, 

 

e)  popis rozsahu a způsobu ověření 

 

1. odvolávky na použité auditorské směrnice, standardy nebo použité postupy,  

2. rozsah ověření. 

 

Auditor provede v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech, auditorskými 

směrnicemi a dalšími příslušnými právními předpisy: 

1. ověření správné výše nákladových a výnosových účtů účetní jednotky (soukromé 

školy) za ověřované  účetní období, 

          přezkoušení přiměřenosti výše jednotlivých nákladových a výnosových položek, 

          prověření účelného vynaložení peněžních prostředků, 

2. ověření souladu rozhodnutí valné hromady
1)

 o rozdělení zisku za auditované období se 

zaúčtováním v následujícím období, 

3. přezkoušení splnění podmínek použití zisku ověřovaného účetního období, 

4. přezkoušení splnění podmínek použití zisku vytvořeného v období, kdy již soukromá 

škola čerpala zvýšenou dotaci dle § 6 odst. 5 písm. c) nařízení vlády č. 324/1996 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

f) definování odpovědnosti vedení účetní jednotky a odpovědnosti auditora, 

 

g) stanovisko auditora. 

 

Auditor vydá stanovisko, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, zda:  

- nákladové a výnosové účty ve všech významných ohledech věrně zobrazují vykazovaný 

hospodářský výsledek společnosti (název) k 31.12. 2000 v souladu se zákony a účetními  

předpisy platnými v České republice,  

-    rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2000 a použití zisku roku 2000
2) 

      
  odpovídá závazku školy k vynaložení celého svého zisku za příslušný kalendářní rok na 

     výdaje na výchovu a vzdělávání, běžný provoz, popřípadě u speciálních škol a zařízení i 

na 

     rehabilitaci, ve smyslu § 5 odst. 3 písm. d) zákona. 

 



Stanovisko auditora bude vyjádřeno jako:   

1. stanovisko bez výhrad, to znamená stanovisko, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, 

že nákladové a výnosové účty ve všech významných ohledech věrně zobrazují 

vykazovaný hospodářský výsledek společnosti; výrokem bez výhrad je i výrok 

obsahující odstavec zdůrazňující významnou skutečnost, 

2. stanovisko s výhradou, 

3. odmítnutí stanoviska,  

4. záporné stanovisko. 

 

V případě, že auditor zjistí podstatné nedostatky, které vedou k vydání stanoviska s výhradou, 

odmítnutí stanoviska nebo záporného stanoviska, uvede jejich specifikaci, včetně odhadu 

rozsahu vlivu na hospodářský výsledek.  

 

h) datum zprávy, ke kterému byla vyhotovena, 

 

auditor musí datovat a podepsat zprávu auditora k datu dokončení auditu.  

 

i) jméno, příjmení a číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů a podpis; auditorská 

společnost uvede obchodní firmu, sídlo, číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských 

společností a jména a příjmení auditorů, kteří jménem auditorské společnosti vypracovali 

zprávu a čísla jejich osvědčení o zápisu do seznamu auditorů.  

 

 

 

Čl. IV 

Závazky smluvních stran 

 

Auditor vyhotoví “Zprávu” k 31.12. 2000” a předá ji ověřované účetní jednotce 

nejpozději do 31.7. 2001.  

Vzhledem k tomu, že předmětem ověření auditora je ověření souladu rozhodnutí valné 

hromady
1)

 o rozdělení zisku za auditované období se zaúčtováním v následujícím období,  

soukromá škola předloží auditorovi zápis z valné hromady, popřípadě obdobný dokument, se 

všemi náležitostmi o rozdělení hospodářského výsledku v dostatečném předstihu tak, aby 

mohl vyjádřit svůj názor.  

 

Zprávu auditora škola doručí orgánu kraje v přenesené působnosti (školy v okresech 

uvedených v čl. I odst. 2, pak referátu školství okresního úřadu) do 10. 8. 2001. 

 

 

 

 

 

 

 



Čl. V 

Klasifikace výsledku ověření auditorem pro potřeby MŠMT 

 

(1) Stanovisko bez výhrad vydá auditor, pokud nákladové a výnosové účty ve všech 

významných ohledech  věrně zobrazují  vykazovaný  hospodářský  výsledek  

společnosti  v souladu  se  zákony  a  účetními   předpisy platnými  v  České  

republice  a  rozdělení   hospodářského výsledku  za sledované účetní období splňuje  

požadavky  pro  získání  zvýšené  dotace  podle § 5 odst. 3. písm. d) zákona.  V tomto 

případě škola splnila podmínku,  ke  které se  zavázala ve smlouvě o poskytnutí zvýšené 

dotace. 

 

(2) Stanovisko s výhradou vyjádří auditor v tom případě, dojde-li k  závěru, že  výrok  bez 

výhrad nelze  vyjádřit, a  současně   vliv   nesouhlasu  s  vedením   nebo  omezení   

rozsahu  není  tak  zásadní,  aby  vyžadoval odmítnutí stanoviska nebo záporné 

stanovisko. V tomto  případě rozhodne o oprávněnosti čerpání dotace orgán kraje 

v přenesené působnosti (školy v okresech uvedených v čl. I odst. 2, pak referátu školství 

okresního úřadu). Pro  rozhodnutí je  určující  specifikace   předmětu výhrad  

uvedených ve zprávě auditora. 

 

(3) Odmítnutí  stanoviska  vyjádří  auditor  v tom  případě,  je-li  dopad  omezení  

rozsahu auditu tak zásadní, že auditor  nebyl  schopen   získat  dostatečné  důkazní  

informace,  a  proto  není  schopen  vyjádřit  výrok k předmětu   auditu.  Na  

základě  tohoto  výroku  auditora  je  čerpání  zvýšené  dotace  hodnoceno  jako 

neoprávněné použití či zadržení prostředků ze státního rozpočtu se všemi důsledky, které 

vyplývají z § 30 odst. 1 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření 

s rozpočtovými  prostředky  ČR a obcí v ČR.  

 

(4) Záporné stanovisko vyjádří auditor v tom  případě, jestliže dojde  k  závěru,  že výhrada 

ve zprávě není přiměřená k vystižení zavádějícího charakteru nebo nesprávnosti účetnictví. 

Tímto  stanoviskem auditora je použití dotace  též  klasifikováno  jako  neoprávněné 

použití  či  zadržení  prostředků  ze  státního rozpočtu  se  všemi  důsledky,  které 

vyplývají z § 30 odst. 1 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření 

s rozpočtovými  prostředky  ČR a obcí v ČR. 

 

 

 

       Čl. VI 

Úhrada nákladů za zprávu auditora 

 

Výdaje soukromé školy spojené s úhradou nákladů za zprávu auditora ve smyslu čl. III, IV, 

V, jsou výdaje, které lze hradit z dotace podle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., ve znění  

pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Čl. VII 

Závěrečná ustanovení   
 

Dnem účinnosti tohoto pokynu se ruší platnost metodického pokynu č.j. 28 288/1999 – 45. 

 

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 4. 4. 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Zdeněk Bernard v. r. 

        vrchní ředitel 

       sekce ekonomické 
 

 

 

_________________ 

1) U organizací, které nemají valnou hromadu se tím rozumí takový orgán, který má ze 

zákona nebo stanov nebo jiných obdobných dokumentů právo o rozdělení zisku 

rozhodnout. 

2) Stanovisko auditora o použití zisku za dřívější období se ve zprávě auditora uvede 

v případě, že v auditovaném roce dochází k použití zisku vytvořeného v období, kdy se 

škola zavázala k jeho vynaložení na výchovu a vzdělávání, popř. k použití výše 

jmenovaného zisku dochází v meziobdobí provádění auditu nákladových a výnosových 

účtů (tj. v době, kdy více jak na dva školní roky došlo k přerušení smluvního vztahu o 

zvýšené dotaci z titulu použití dosaženého zisku na výdaje na výchovu a vzdělávání). 
 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ 

________________________________________________________________ 
 

 

 



Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní 
školy platný ve školním roce 2000/2001 a 2001/2002

1
 

Seznam zachycuje stav ke dni 8.3.2001. Přehled udělených schvalovacích doložek a 
učebnic, u nichž nakladatelství oznámila vydání po tomto datu, je průběžně 
zveřejňován ve Věstníku MŠMT. 

 

O učebnicích jsou uvedeny tyto údaje:  

 

autor: název učebnice; číslo vydání, kterému byla udělena 
schvalovací doložka 

  nakladatelství 

číslo jednací schvalovací doložky orientační cena podle sdělení nakladatelství   

 

 

Upozornění: V současné době se v základních školách vyučuje podle více 
vzdělávacích programů. Specifikace ročníku v názvu učebnice proto nemusí přesně 
odpovídat rozložení učiva do ročníků v jednotlivých vzdělávacích programech. Výběru 
učebnic je proto věnovat náležitou pozornost. Cena učebnice uvedená v  tomto 
seznamu je pouze orientační, na aktuální ceny se informujte u Vašeho dodavatele.  

1. ročník 
Český jazyk 

Louženská, A;Dršatová,J.: Čeština od lesa; vydání: 1.  2003 Albra 
čj.: 11733/97-20 cena: 84,00 Kč   

Písanka I - Uvolňovací cviky, Písanka II - Písmena a číslice, 
Písanka III - Písmena; vydání: 2., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 14225/2000-22 cena: po 21 Kč   

Wildová,R.: Písanky ke Slabikáři (soubor tří sešitů); vydání: 2., 
platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 14225/2000-22 cena: 33 Kč (soubor)   

Šimíčková,H.: Pracovní karty ke Slabikáři Jiřího Žáčka; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 
SUŘ 2006 Alter 

čj.: 14225/2000-22 cena: 44,00 Kč   

Wildová,R.;Staudková,H.: Pracovní sešit k Živé abecedě; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 
SUŘ 2006 Alter 

čj.: 14225/2000-22 cena: 27,80 Kč   

Svobodová,I.;Horáčková,M.: Slovníček spisovné češtiny pro 1. 
stupeň ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 24072/2000-22 cena: 38,60 Kč   

Ladová,A.;Holas,M.;Staudková,H.: Živá abeceda; vydání: 5., 
platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 14225/2000-22 cena: 37,00 Kč   

Žáček,J.;Zmatlíková,H.: Moje první čítanka; vydání: 3., platnost 
doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 14225/2000-22 cena: 80,40 Kč   

Žáček,J.;Zmatlíková,H.: Slabikář; vydání: 5., platnost doložky 
prodloužena 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 14225/2000-22 cena: 91,40 Kč   

Pokorná,V.: Předcházíme sklonům dítěte k dyslexii,dysgrafii, SUŘ 2001 Blug 

                                                           
1 § 40 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních škol a vyšších odborných škol 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Informace, zda je 
učebnice součástí 
ucelené řady 
učebnic (SUŘ) 

Rok 
ukončení 
platnosti 
doložky 



dyskalkulii; vydání: 2. 
čj.: 17125/95-24 cena: 45,00 Kč   

Brukner,J.;Čížková,M.: Čtení pro malé školáky - 4. sešit 
Slabikáře; vydání: 2. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 28115/97-20 cena: 59,00 Kč   

Čížková a kol.: Pojďme si číst - 3. sešit Slabikáře; vydání: 2. SUŘ 2003 Fortuna 
čj.: 28115/97-20 cena: 59,00 Kč   

Pišlová a kol.: Pojďme si hrát - 1. sešit Slabikáře; vydání: 3. SUŘ 2003 Fortuna 
čj.: 28115/97-20 cena: 56,00 Kč   

Soubor pěti cvičných sešitů, Soubor pěti písanek pro 1. ročník, 
Vystřihovací písmenka; vydání: 2. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 28115/97-20 cena: 57 Kč + 57 Kč + 63 Kč   

Linc a kol.: Veselá abeceda - 2. sešit Slabikáře; vydání: 2. SUŘ 2003 Fortuna 
čj.: 28115/97-20 cena: 58,00 Kč   

Hanzová: První čtení; vydání: 2. SUŘ 2003 Fortuna 
čj.: 28114/97-20 cena: 58,00 Kč   

Sada materiálů k výuce českého jazyka v 1. ročníku - Písanka 
1-6, Domácí písanka 1-2, Písmenka a číslice; vydání: 2. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 28114/97-20 cena: 139,00 Kč   

Vrbová: Slabikář; vydání: 1. SUŘ 2003 Fortuna 
čj.: 28114/97-20 cena: 79,00 Kč   

Polanská,J.: Veselá písmenka; vydání: 2. SUŘ 2003 Fortuna 
čj.: 28114/97-20 cena: 49,00 Kč   

Šimíčková,H.: Dovedeš už číst? Učebnice - čtecí karty pro 
samostatnou práci žáků v 1. a 2.ročníku.; vydání: 1. 

 2002 Grafie 

čj.: 16728/96-22 cena: 60,00 Kč   

Žitná,Z.;Wildová,R.: Malý čtenář pro Otu - pro 1. ročník ZŠ (3. 
díl učebnice počátečního čtení); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SUŘ 2006 Jinan 

čj.: 16989/2000-22 cena: 54,00 Kč   

Škorpilová,J.;Wildová,R.: Písanka pro 1. ročník - díl 1,2,3,4,5; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 
SUŘ 2006 Jinan 

čj.: 16989/2000-22 cena: 24 Kč (1.díl) + po 15 Kč   

Škorpilová,J.;Wildová,R.: První písmenka - pro 1. ročník ZŠ; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 
SUŘ 2006 Jinan 

čj.: 16989/2000-22 cena: 39,00 Kč   

Žitná,Z.;Škorpilová,J.;Wildová,R.: Slabikář pro 1. ročník ZŠ a 
OŠ - 2. díl učebnice počátečního čtení; vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Jinan 

čj.: 16989/2000-22 cena: 58,00 Kč   

Rosecká,Z.: Hádej, hádej, hadači - Hádanky, říkadla, písničky; 

vydání: 1. 
SUŘ 2002 Nová škola 

čj.: 29198/96-22 cena: 15,00 Kč   

Rosecká,Z.: Ilustrované slabiky - omalovánkové učení; 
vydání: 2. 

SUŘ 2002 Nová škola 

čj.: 29191/96-22 cena: 17,00 Kč   

Procházková,E.: Moje první psaní - uvolňovací cviky pro děti 1. 
třídy s říkadly a Psaní číslic; vydání: 2. 

SUŘ 2002 Nová škola 

čj.: 29192/96-22 cena: 15,00 Kč   

Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Písanka 1 - 4 pro 1. ročník 

ZŠ; vydání: 1. 
SUŘ 2005 Nová škola 

čj.: 19945/99-22 cena: 42,00 Kč   

Brožová,J.: Se zvířátky do pohádky - první pohádky pro mladé 
bystré čtenáře; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Nová škola 

čj.: 29193/96-22 cena: 17,00 Kč   

Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Slabikář pro 1. ročník ZŠ; SUŘ 2005 Nová škola 



vydání: 1. 
čj.: 19945/99-22 cena:    

Krobot,M.: Učíme se abecedu - omalovánkový soubor pro 
prvňáčky; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Nová škola 

čj.: 29190/96-22 cena: 17,00 Kč   

Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Živá abeceda pro 1. ročník 
ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2005 Nová škola 

čj.: 19945/99-22 cena:    

Pávková,B.: Zlomíš si jazýček; vydání: 1.  2001 Pansofia 
čj.: 11642/95-22 cena: 46,00 Kč   

Šrut,P.;Mikulenková,H.: Český slabikář pro 1. ročník, 1. a 2. díl; 
vydání: 2., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Prodos 

čj.: 11447/2000-22 cena: po 48,30 Kč   

Mikulenková,H.: Tom a Mimi, Jája a Ota - Písanka 1 a 2, 
Písanka 3 - Číslice, Cviky; vydání: 2., platnost doložky 

prodloužena 

SUŘ 2006 Prodos 

čj.: 11448/2000-22 cena: po 14,70 Kč +10,50 Kč   

Šrut,P.;Krejčová,Z.: Otíkova čítanka pro 1. a 2. ročník; vydání:  SUŘ 2001 Prodos 
čj.: 17729/95-22 cena: 105,00 Kč   

Linc,V.;Kabele,F.: Slabikář Naše čtení 1; vydání: 1. SUŘ 2001 Scientia 
čj.: 19922/95-24 cena: 120,80 Kč   

Linc,V.;Kabele,F.: Slabikář Naše čtení 2; vydání: 1. SUŘ 2001 Scientia 
čj.: 19923/95-24 cena: 124,00 Kč   

Provazník,J.;Doskočilová,H.: Čteme si o lovcích mamutů; 

vydání: 1. 
SUŘ 2002 Scientia 

čj.: 19921/95-24 cena: 83,00 Kč   

Wagnerová,J.: Písanky pro prvňáčky; vydání: 1. SUŘ 2004 SPN, a.s. 
čj.: 10126/98-22 cena:    

Wagnerová,J.: Učíme se číst - Učebnice čtení pro 1. ročník ZŠ; 

vydání: 1. 
SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 10126/98-22 cena: 105,00 Kč   

Potůčková,J.: Čítanka pro 1. třídu ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2003 Studio 1+1 
čj.: 15767/97-20 cena: 33,00 Kč   

Potůčková,J.: Písanka pro 1. třídu ZŠ - 1., 2., 3., 4. a 5. díl; 
vydání: 1. 

SUŘ 2003 Studio 1+1 

čj.: 15767/97-20 cena: 10 Kč a po 8,20 Kč   

Potůčková,J.: Slabikář pro 1. třídu ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2003 Studio 1+1 
čj.: 15767/97-20 cena: 65,00 Kč   

Potůčková,J.: Živá abeceda tetky Abecedky pro 1. třídu ZŠ; 

vydání: 1. 
SUŘ 2003 Studio 1+1 

čj.: 15767/97-20 cena: 33,00 Kč   

Pelikánová,M.: Áčko; vydání: 1. SUŘ 2001 Šárka 
čj.: 21048/95-22 cena: 35,00 Kč   

Rašková,M.: Slabikář; vydání: 1. SUŘ 2003 Šárka 
čj.: 12089/97-20 cena: 80,00 Kč   

Pelikánová,M.: Budu psát; vydání: 2. SUŘ 2001 Šárka 
čj.: 14555/95-22 cena: 28,00 Kč   

Kubáčová,J.: Veselé psaní; vydání: 4. SUŘ 2001 Šárka 
čj.: 14554/95-22 cena: 37,00 Kč   

Matematika 

Landová,V.;Tůmová,V. a kol.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, 
sešit 1 - 4; vydání: 5., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 10370/2000-22 cena: sešit 1,3,4 po 38,20 Kč,sešit 2-39,40 Kč   

Coufalová,J. a kol.: Matematika pro 1. ročník základní školy 
(učebnice 1, 2); vydání: 1., doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Fortuna 

čj.: 18810/99-22 cena: 79,00 Kč   



Cihlář,J.;Melichar,J.;Zelenka,M.: Matematika pro 1. třídu - 1. a 
2.díl; vydání: 2. upravené 

SUŘ 2001 Fortuna 

čj.: 12576/95-22 cena: 53 Kč+ 56 Kč   

Kittler,J.: Matematika pro 1. ročník (učebnice, pracovní sešit 1, 
2); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 MÚ AV ČR 

čj.: 23326/2000-22 cena: 55 Kč a po 39 Kč   

Rosecká,Z.;Růžička,J.: Matematika pro 1. ročník ZŠ (učebnice - 
Dívej se a počítej; pracovní sešity - Moje první počítání; 

Počítání do dvaceti bez přechodu přes desítku; Přípravná 
početní cvičení); vydání: 2. přepracované 

SUŘ 2005 Nová škola 

čj.: 17073/99-22 cena: 58 Kč + 20 Kč + 17 Kč + 17 Kč   

Bicanová,J.;Horník,L.: Pohádkové počítání pro 1. ročník 1, 2 (a 

metodické poznámky); vydání: 1. 
SUŘ 2004 Pansofia 

čj.: 12804/98-22 cena: po 75 Kč + 15 Kč   

Molnár,J.;Mikulenková,H.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, 1. - 3. 
díl (učebnice a kartonová příloha Číslice, peníze, obrázky...); 

vydání: 1. 

SUŘ 2004 Prodos 

čj.: 28026/97-22 cena: po 33,60 Kč   

Mikulenková,H.;Molnár,J.: Zajímavá matematika pro prvňáky; 

vydání: 1. 
SUŘ 2002 Prodos 

čj.: 16273/96-26 cena: 35,70 Kč   

Hošpesová,A.;Divíšek,J.;Kuřina,F.: Svět čísel a tvarů - 
matematika pro 1. ročník (učebnice, pracovní sešit 1,2,3, sada 

příloh, metodická příručka); vydání: 1. 

SUŘ 2001 Prometheus 

čj.: 22956/95-26 cena: 58 Kč +po 24 Kč + 35 Kč   

Trch,M.: Matematika pro 1. ročník obecné a základní školy, 1. a 
2. díl; vydání: 1. 

 2001 Scientia 

čj.: 15587/95-26 cena: 67,20 Kč + 68,30 Kč   

Kárová,V.: Matematika pro 1. ročník základní a obecné školy - 
pracovní učebnice 1., 2., 3.díl; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Scientia 

čj.: 16966/95-26 cena: 70 Kč + 83 Kč +52,50 Kč   

Čížková,M.: Matematika pro 1. ročník ZŠ (pracovní učebnice), 
1., 2. díl; vydání: 1. 

SUŘ 2003 SPN, a.s. 

čj.: 12547/97-20 cena: 59 Kč + 65 Kč   

Potůčková,J.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, 1. - 3. díl (učebnice 
a pracovní sešity); vydání: 1. 

SUŘ 2004 Studio 1+1 

čj.: 19523/98-22 cena: 49 Kč, 2x po 44 Kč, 3x 8,20 Kč   

Prvouka 

Rezutková,H.;Švejdová,V.: Cestička do školy, I. a II. díl 
(prvouka pro 1. ročník); vydání: 5. 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 12503/2000-22 cena: 1. díl - 31,50 Kč, 2. díl - 28 Kč   

Kvasničková,D.: Rostliny naší přírody - manipulační atlas; 

vydání: 1. 
SUŘ 2004 Blug 

čj.: 21401/98-24 cena: 158,00 Kč   

Froněk,J.: Zvířata v životním prostředí - manipulační atlas; 

vydání: 1. 
SUŘ 2002 Blug 

čj.: 18525/96-24 cena: 158,00 Kč   

Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Prvouka 1 pro 1. ročník 
základní školy; vydání: 1. 

SUŘ 2006 Nová škola 

čj.: 17286/2000-22 cena: 45,00 Kč   

Rufertová,H.;Kordová,D.: Já jsem školák - pracovní učebnice 
pro prvouku 1. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Pansofia 

čj.: 19737/2000-22 cena: 59,00 Kč   

Danihelková,H.: Prvouka pro 1. ročník; vydání: 1. SUŘ 2003 Prodos 
čj.: 22022/97-20 cena: 35,70 Kč   

Chalupa,J.: Prvouka 1 (aneb jak to bylo s Matýskem a Klárkou); SUŘ 2005 Scientia 



vydání: 1. 
čj.: 22230/99-22 cena: 80,00 Kč   

Valenta,M.: Prvouka pro 1. ročník; vydání: 1. SUŘ 2006 SPL - Práce 
čj.: 35262/99-22 cena: 79,00 Kč   

Mladá,J.;Podroužek,V.: Prvouka pro 1. ročník ZŠ (učebnice a 
pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 18410/98-22 cena: 75 Kč + 48 Kč   

Potůčková,J.: Prvouka pro 1. ročník, 1. a 2. díl; vydání: 1. SUŘ 2004 Studio 1+1 
čj.: 17248/98-22 cena: po 32 Kč   

Hudební výchova 

Kyzlinková,L.: Hudební slabikář – pracovní sešit hudební 
výchovy pro 1. stupeň základních škol; vydání:  

 2001 L. Kyzlinková 

čj.: 13294/95-22 cena: 25,00 Kč   

Jaglová,J.: Hudební výchova  pro 1. ročník (Začínáme s 
hudební výchovou - pracovní listy, metodický průvodce a 

zpěvník); vydání: 1. 

SUŘ 2004 Nová škola 

čj.: 12268/98-22 cena: 35 Kč + 18 Kč   

Knopová,B.;Koutský,J.: Ahoj písničko ! - hudební výchova pro 
1. ročník (a metodické poznámky); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Pansofia 

čj.: 26902/97-22 cena: 46 Kč + 25 Kč   

Lišková,M.: Hudební výchova pro 1. ročník ZŠ (učebnice a CD); 
vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 17203/98-22 cena: 73 Kč + 170 Kč   

Výtvarná výchova 

Dvořáková,H.: Výtvarná výchova na prvním stupni I - pracovní 
sešit pro 1. - 3. ročník; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Tobiáš 

čj.: 11897/97-20 cena: 83,00 Kč   

Pracovní činnosti 
Kociánová,L.: Praktické činnosti pro 1. - 5. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 13716/97-20 cena: 88,00 Kč   

Různé 

Resch,J.;Kuntner,E.: Jak se neutopit; vydání: 1.  2003 Hanex 
čj.: 19266/97-20 cena:    

Martincová,O. a kol.: Pravidla českého pravopisu (školní 
vydání včetně Dodatku); vydání: 1. 

 2005 Fortuna 

čj.: 25633/99-22 cena: 97,00 Kč   

Raynerová,C.: Nenič své chytré tělo; vydání: 1.  2002 Sonus 
čj.: 16749/96-22 cena:    

2. ročník 
Český jazyk 

Louženská, A;Dršatová,J.: Čeština od lesa; vydání: 1.  2003 Albra 
čj.: 11733/97-20 cena: 84,00 Kč   

Nováková,Z.;Švejdová,V.: Český jazyk pro 2. ročník; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 24072/2000-22 cena: 96,40 Kč   

Wildová,R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 2. ročník, sešit 1, 2; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 
SUŘ 2006 Alter 

čj.: 24072/2000-22 cena: 22 Kč (soubor)   

Svobodová,I.;Horáčková,M.: Slovníček spisovné češtiny pro 1. 
stupeň ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 24072/2000-22 cena: 38,60 Kč   

Nováková,Z.;Wagnerová,D.: Čítanka pro 2. ročník; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 18098/2000-22 cena: 99,00 Kč   



Žáček,J.;Zmatlíková,H.: Malý čtenář; vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 18098/2000-22 cena: 99,00 Kč   

Novák,J.: Korekce vývojových dyslexií I. a II.; vydání: 1. SUŘ 2002 Augusta s.r.o. 
čj.: 19187/96-24 cena:    

Sklenářová;Boháčová: Druhy slov hravě; vydání: 1. SUŘ 2001 Blug 
čj.: 17123/95-24 cena: 48,00 Kč   

Pokorná,V.: Předcházíme sklonům dítěte k dyslexii,dysgrafii, 
dyskalkulii; vydání: 2. 

SUŘ 2001 Blug 

čj.: 17125/95-24 cena: 45,00 Kč   

Štěpán,L.: Čítanka plná pokladů pro 2. ročník; vydání: 1. SUŘ 2006 Dialog 
čj.: 30820/2000-22 cena: 129,00 Kč   

Konopková,L.;Tenčlová,V.;Volfová,V.: Český jazyk pro 2. 
ročník, 1. část; vydání: 1. 

SUŘ 2004 Fortuna 

čj.: 24837/98-22 cena: 75,00 Kč   

Konopková,L.;Tenčlová,V.;Volfová,V.: Český jazyk pro 2. 
ročník, 2. část; vydání: 1. 

SUŘ 2005 Fortuna 

čj.: 18471/99-22 cena: 79,00 Kč   

Měchurová,A.;Žáček,J.: Čítanka pro 2. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2004 Fortuna 
čj.: 10299/98-22 cena: 92,00 Kč   

Toman,J. a kol.: Čítanka pro 2. ročník ZŠ - Čtení pro radost; 
vydání: 2., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2005 Fortuna 

čj.: 31898/99-22 cena: 67,00 Kč   

Šimíčková,H.: Dovedeš už číst? Učebnice - čtecí karty pro 
samostatnou práci žáků v 1. a 2.ročníku.; vydání: 1. 

 2002 Grafie 

čj.: 16728/96-22 cena: 60,00 Kč   

Hájková,E.;Pišlová,S.: Čeština pro 2. ročník základní školy 
(učebnice díl A, B, pracovní sešit); vydání: 1., doložka prodloužena 

SUŘ 2006 Jinan 

čj.: 13370/2000-22 cena: po 49 Kč   

Houžvička,O.;Houžvičková,L.: Český jazyk pro žáky 2. ročníku 
(učebnice a příručka pro učitele); vydání: 1. 

SUŘ 2001 Jinan 

čj.: 13101/95-22 cena: 59 Kč + 24 Kč   

Dejmalová,K.;Žitná,Z.;Pácalová,M.: Čas pohádek a pověstí - 
Antologie literárních textů pro I. stupeň základních škol, I. díl - 

pohádky a pověsti; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Jinan 

čj.: 16268/96-22 cena: 64,00 Kč   

Dejmalová,K.;Žitná,Z.;Pácalová,M.: Hry a rýmy - Antologie 
literárních textů pro I. stupeň základních škol, III. díl - poezie a 

divadelní texty; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Jinan 

čj.: 16268/96-22 cena: 64,00 Kč   

Dejmalová,K.;Žitná,Z.;Pácalová,M.: Jak to v životě chodí - 
Antologie literárních textů pro I. stupeň základních škol, II. díl - 

příběhová próza; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Jinan 

čj.: 16268/96-22 cena: 64,00 Kč   

Mikulenková,H.: Půlhodinky psaní, písanka 1 a 2; vydání:  SUŘ 2002 Prodos 
čj.: 11168/96-22 cena: 14,70 Kč + 14,70 Kč   

Baťková,B.;Mikulenková,H.: Čítanka pro 2. ročník; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Prodos 

čj.: 11450/2000-22 cena: 94,50 Kč   

Šrut,P.;Krejčová,Z.: Otíkova čítanka pro 1. a 2. ročník; vydání:  SUŘ 2001 Prodos 
čj.: 17729/95-22 cena: 105,00 Kč   

Baťková,B.;Mikulenková,H.: Víš, co čteš? - pracovní sešit k 
Čítance pro 2. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Prodos 

čj.: 11450/2000-22 cena: 16,80 Kč   

Mikulenková,H.: Český jazyk pro 2. ročník, 1. a 2. díl; vydání: 1. SUŘ 2003 Prodos 
čj.: 28293/97-20 cena: po 35,70 Kč   



Houžvička,O.;Houžvičková,L.: Český jazyk pro žáky 2. ročníku 
(učebnice a příručka pro učitele); vydání: 1. 

 2001 Ratio 

čj.: 13101/95-22 cena: 59 Kč + 24 Kč   

Svobodová,J.;Klímová,K.: Čeština s maňáskem Hláskem pro 2. 
ročník (učebnice a metodická příručka); vydání: 1. 

SUŘ 2002 Scientia 

čj.: 20848/96-22 cena: 117,60 Kč + 50,40 Kč   

Svobodová,J.;Klímová,K.: Pracovní sešit k učebnicím Čeština 
s maňáskem Hláskem pro 2. a 3. ročník; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Scientia 

čj.: 28215/97-20 cena: 39,90 Kč   

Provazník,J.;Doskočilová,H.: Čteme si o lovcích mamutů; 

vydání: 1. 
SUŘ 2002 Scientia 

čj.: 19921/95-24 cena: 83,00 Kč   

Doskočilová,H.;Provazník,J.: Učíme se číst s medvědem 
Kubulou; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Scientia 

čj.: 13352/95-24 cena: 51,50 Kč   

Doskočilová,H.;Provazník,J.: Učíme se číst s pejskem 
Hasanem; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Scientia 

čj.: 20471/96-24 cena: 63,00 Kč   

Dvořáková,Z.: Malý mluvnicko-pravopisný rádce pro 2. - 5. 
ročník základních škol; vydání: 1. 

 2001 SPN, a.s. 

čj.: 16277/95-22 cena: 59,00 Kč   

Styblík,V.;Dvořáková,Z.;Ondrášková,K.: Český jazyk pro 2. 
ročník ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2003 SPN, a.s. 

čj.: 16296/97-20 cena: 69,00 Kč   

Brukner,J.;Čížková,M.: Čítanka pro 2. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2002 SPN, a.s. 
čj.: 14814/96-22 cena: 54,00 Kč   

Potůčková,J.: Český jazyk pro 2. třídu ZŠ (učebnice 1. a 2. díl, 
pracovní sešit 1. a 2. díl, Písanky 1. - 3. díl); vydání: 1. 

SUŘ 2006 Studio 1+1 

čj.: 23615/2000-22 cena: U - 40 Kč a 44 Kč, PS - po 49 Kč, písanka - po 8,20 Kč   

Matematika 

Landová,V.;Tůmová,V. a kol.: Matematika pro 2. ročník ZŠ, 
sešit 5; vydání: 4., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 10370/2000-22 cena: 39,40 Kč   

Eichlerová,M;Vlček,O. a kol.: Matematika pro 2. ročník ZŠ, sešit 

6, 7; vydání: 4., platnost doložky prodloužena 
SUŘ 2006 Alter 

čj.: 10370/2000-22 cena: po 39,40 Kč   

Kumorovitzová,M.;Novák,J.: Nauč mě počítat - metodika 
korekce vývojových dyskalkulií + pracovní příloha; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Augusta s.r.o. 

čj.: 19188/96-24 cena:    

Coufalová,J. a kol.: Matematika pro 2. ročník základní školy 
(učebnice 1, 2 a pracovní sešit 1, 2); vydání: 1., doložka 

prodloužena 

SUŘ 2005 Fortuna 

čj.: 18810/99-22 cena: po 47 Kč + po 49 Kč   

Frýzek,M.;Sejkorová,D.: Můj početník - pracovní sešit k 
matematice pro 2.ročník základní školy; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 24932/96-26 cena: 49,00 Kč   

Mecová,M.;Kolářová,K.: Geometrie hrou; vydání: 1.  2001 Grafie 
čj.: 18213/95-22 cena: 49,00 Kč   

Kittler,J.;Kuřina,F.: Matematika pro 2. ročník (učebnice, pracovní 

sešit 1, 2); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 
SUŘ 2006 MÚ AV ČR 

čj.: 23326/2000-22 cena: 55 Kč a po 39 Kč   

Rosecká,Z. a kol.: Matematika pro 2. ročník ZŠ (učebnice - 
Počítám s radostí; pracovní sešity - Už počítám do dvaceti 

s přechodem přes desítku; Poznávám geometrii; Už počítám do 
sta; Jak je lehká násobilka); vydání: 2. přepracované 

SUŘ 2005 Nová škola 

čj.: 33113/99-22 cena: 49 Kč a po 17 Kč   



Reischigová,M.: Matematika na základní a obecné škole ve slovních 

úlohách; vydání: 1. 
SUŘ 2002 Pansofia 

čj.: 15804/96-26 cena: 46,00 Kč   

Mikulenková,H.;Molnár,J.: Matematické ... minutovky pro 2. 
ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1. 

SUŘ 2005 Prodos 

čj.: 19211/99-22 cena: po 14,70 Kč   

Molnár,J.;Mikulenková,H.: Matematika pro 2. ročník ZŠ, 1. - 3. díl; 

vydání: 1. 
SUŘ 2003 Prodos 

čj.: 28015/97-20 cena: po 33,60 Kč   

Mikulenková,H.;Molnár,J.: Zajímavá matematika pro druháky; 

vydání: 1. 
SUŘ 2002 Prodos 

čj.: 16273/96-26 cena: 35,70 Kč   

Divíšek;Balint;Jarošová: Sbírka úloh z matematiky pro 2. a 3. ročník 
ZŠ; vydání: 3., v Prometheu 1. 

SUŘ 2002 Prometheus 

čj.: 17086/96-26 cena: 48,00 Kč   

Hošpesová,A.;Divíšek,J.;Kuřina,F.: Svět čísel a tvarů - 
matematika pro 2. ročník (učebnice, pracovní sešit 1,2,sada 

příloh,metodická příručka); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Prometheus 

čj.: 21390/97-20 cena: 64 Kč + 35 Kč   

Kárová,V.: Matematika pro 2. ročník (učebnice, pracovní sešit 1 
a 2, metodická příručka); vydání: 1. 

SUŘ 2002 Scientia 

čj.: 17957/96-26 cena: 129,20 Kč + po 36,80 Kč + 38,80 Kč   

Čížková,M.: Matematika pro 2. ročník ZŠ (pracovní učebnice), 
1., 2. díl; vydání: 1. 

SUŘ 2003 SPN, a.s. 

čj.: 25100/97-20,36147/97-22 cena: 69 Kč + 59 Kč   

Potůčková,J.: Matematika pro 2. ročník ZŠ, 1. - 3. díl (učebnice, 
procvičovací sešity, příloha k matematice); vydání: 1. 

SUŘ 2005 Studio 1+1 

čj.: 23494/99-22 cena: učebnice - po 33 Kč, PS - po 9 Kč, příloha - 25 Kč)   

Prvouka 

Rezutková,H.: Svět okolo nás, I. a II. díl (prvouka pro 2. ročník); 
vydání: 2., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 12503/2000-22 cena: po 26,40 Kč   

Kvasničková,D.: Rostliny naší přírody - manipulační atlas; 

vydání: 1. 
SUŘ 2004 Blug 

čj.: 21401/98-24 cena: 158,00 Kč   

Froněk,J.: Zvířata v životním prostředí - manipulační atlas; 

vydání: 1. 
SUŘ 2002 Blug 

čj.: 18525/96-24 cena: 158,00 Kč   

Rufertová,H.;Kordová,D.: Prostředí mého života - pracovní 
učebnice pro prvouku 2.ročník; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SUŘ 2006 Pansofia 

čj.: 19737/2000-22 cena: 46,00 Kč   

Danihelková,H.: Prvouka pro 2. ročník; vydání: 1. SUŘ 2003 Prodos 
čj.: 22022/97-20 cena: 35,70 Kč   

Chalupa,J.: Prvouka 2 (aneb o tom, jak Matěj s Klárkou chodili 
do 2. třídy); vydání: 1. 

SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 18700/2000-22 cena: 80,00 Kč   

Mladá,J.;Podroužek,L.: Prvouka pro 2. ročník ZŠ (učebnice a 
pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 11563/98-22 cena: 79,00 Kč + 55,00 Kč   

Hudební výchova 

Budík,J.;Hurník,I.: Hudební výchova pro 2. ročník ZŠ; vydání: 7. SUŘ 2004 Fortuna 
čj.: 14023/98-22 cena: 73,00 Kč   

Kyzlinková,L.: Hudební slabikář – pracovní sešit hudební výchovy 
pro 1. stupeň základních škol; vydání:  

 2001 L. Kyzlinková 

čj.: 13294/95-22 cena: 25,00 Kč   



Jaglová,J.: Hudební výchova  pro 2. ročník (učebnice, 
metodický průvodce a zpěvník); vydání: 1. 

SUŘ 2004 Nová škola 

čj.: 12268/98-22 cena: 42 Kč + 25 Kč   

Daniel,L.: Pěnička - hudební výchova pro 2.ročník základní 
školy (a metodická příručka); vydání: 1. 

SUŘ 2001 Panton 

čj.: 17256/95-22 cena: 64 Kč + 99 Kč   

Lišková,M.;Hurník,L.: Hudební výchova pro 2. ročník ZŠ 
(učebnice a CD); vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 17203/98-22 cena: 73 Kč + 170 Kč   

Výtvarná výchova 

Šamšula,P.: Obrazárna v hlavě 1, 2 (výtvarná čítanka pro 2. - 5. 
ročník); vydání: 1. 

SUŘ 2001 SPL - Práce 

čj.: 21897/95-22 cena: po 129 Kč   

Dvořáková,H.: Výtvarná výchova na prvním stupni I - pracovní 
sešit pro 1. - 3. ročník; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Tobiáš 

čj.: 11897/97-20 cena: 83,00 Kč   

Pracovní činnosti 
Kociánová,L.: Praktické činnosti pro 1. - 5. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 13716/97-20 cena: 88,00 Kč   

Různé 

Resch,J.;Kuntner,E.: Jak se neutopit; vydání: 1.  2003 Hanex 
čj.: 19266/97-20 cena:    

Martincová,O. a kol.: Pravidla českého pravopisu (školní 
vydání včetně Dodatku); vydání: 1. 

 2005 Fortuna 

čj.: 25633/99-22 cena: 97,00 Kč   

Raynerová,C.: Nenič své chytré tělo; vydání: 1.  2002 Sonus 
čj.: 16749/96-22 cena:    

3. ročník 
Český jazyk 

Louženská, A;Dršatová,J.: Čeština od lesa; vydání: 1.  2003 Albra 
čj.: 11733/97-20 cena: 84,00 Kč   

Dvorský,L. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník; vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 24072/2000-22 cena: měkká vazba-83,20 Kč,tvrdá vazba-99,80 Kč   

Wildová,R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3. ročník, sešit 1, 2; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 
SUŘ 2006 Alter 

čj.: 24072/2000-22 cena: 22 Kč (soubor)   

Svobodová,I.;Horáčková,M.: Slovníček spisovné češtiny pro 1. 
stupeň ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 24072/2000-22 cena: 38,60 Kč   

Dvorský,L.: Čítanka pro 3. ročník  (učebnice a pracovní sešit); 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 18098/2000-22 cena: měkká vazba-82,40 Kč,tvrdá vazba-99,80 Kč + PS-22 Kč   

Špika,M.;Staudková,H.: Pracovní sešit k Čítance 3; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 18098/2000-22 cena: 22,00 Kč   

Novák,J.: Korekce vývojových dyslexií I. a II.; vydání: 1. SUŘ 2002 Augusta s.r.o. 
čj.: 19187/96-24 cena:    

Sklenářová;Boháčová: Druhy slov hravě; vydání: 1. SUŘ 2001 Blug 
čj.: 17123/95-24 cena: 48,00 Kč   

Sklenářová,D.;Nesvadba: Vyjmenovaná slova hravě aneb Jak s 
humorem stále znova na vyjmenovaná slova; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Blug 

čj.: 13695/95-24 cena: 48,00 Kč   

Pokorná,V.: Předcházíme sklonům dítěte k dyslexii,dysgrafii, SUŘ 2001 Blug 



dyskalkulii; vydání: 2. 
čj.: 17125/95-24 cena: 45,00 Kč   

Štěpán,L.: Čítanka plná pokladů pro 3. ročník; vydání: 1. SUŘ 2006 Dialog 
čj.: 20111/2000-22 cena: 129,00 Kč   

Konopková,L.;Tenčlová,V.: Český jazyk pro 3. ročník, 1. a 2. 
část; vydání: 1. přeprac. 

SUŘ 2005 Fortuna 

čj.: 12648/99-22 cena: 79,00 Kč   

Měchurová,A. a kol.,: Čítanka pro 3. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2003 Fortuna 
čj.: 20233/97-20 cena: 73,00 Kč   

Toman,J. a kol.: Čítanka pro 3. ročník ZŠ - Čteme pro potěšení; 
vydání: 2., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2005 Fortuna 

čj.: 31899/99-22 cena: 67,00 Kč   

Hájková,E.;Horáčková,I.: Čeština pro 3. ročník základní školy 
(učebnice díl A, B, pracovní sešit); vydání: 1., doložka 

prodloužena 

SUŘ 2006 Jinan 

čj.: 13370/2000-22 cena: po 49 Kč   

Houžvička,O.;Houžvičková,L.: Český jazyk pro žáky 3. ročníku 
(učebnice a příručka pro učitele); vydání: 1. 

SUŘ 2001 Jinan 

čj.: 20000/95-22 cena: 59 Kč + 28 Kč   

Dejmalová,K.;Žitná,Z.;Pácalová,M.: Čas pohádek a pověstí - 
Antologie literárních textů pro I. stupeň základních škol, I. díl - 

pohádky a pověsti; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Jinan 

čj.: 16268/96-22 cena: 64,00 Kč   

Dejmalová,K.;Žitná,Z.;Pácalová,M.: Hry a rýmy - Antologie 
literárních textů pro I. stupeň základních škol, III. díl – poezie a 

divadelní texty; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Jinan 

čj.: 16268/96-22 cena: 64,00 Kč   

Dejmalová,K.;Žitná,Z.;Pácalová,M.: Jak to v životě chodí - 
Antologie literárních textů pro I. stupeň základních škol, II. díl - 

příběhová próza; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Jinan 

čj.: 16268/96-22 cena: 64,00 Kč   

Příborská,O.: Česká řeč a pravopis - učebnice pro 3. ročník; 

vydání: 2. upravené 
SUŘ 2002 Nová škola 

čj.: 24901/96-20 cena: 42,00 Kč   

Polnická,M.: Slovní druhy - pracovní sešit pro 3. ročník; 

vydání: 1. 
SUŘ 2002 Nová škola 

čj.: 24901/96-20 cena: 17,00 Kč   

Polnická,M.: Vyjmenovaná slova - pracovní sešit pro 3. třídu; 

vydání: 1. 
SUŘ 2002 Nová škola 

čj.: 29194/96-22 cena: 17,00 Kč   

Mühlhauserová,H.: Vyjmenovaná slova hravě - pracovní sešit 
pro 3. ročník; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Nová škola 

čj.: 24901/96-20 cena: 17,00 Kč   

Janáčková,B.;Kamiš,K.;Zimová,L.: Český jazyk pro 3. ročník; 

vydání: 1. 
SUŘ 2001 Pansofia 

čj.: 16883/95-22 cena: 69,00 Kč   

Horník,L.: Pracovní sešit z českého jazyka 3 - sbírka úloh z 
českého jazyka; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Pansofia 

čj.: 11732/95-22 cena: 39,00 Kč   

Ulrychová,I.: Čteme si a hrajeme si 3 - texty pro literární 
výchovu a tvořivou dramatiku (a metodické poznámky); 

vydání: 1. 

SUŘ 2002 Pansofia 

čj.: 15878/96-26 cena: 69 Kč + 24 Kč   

Mikulenková,H.: Moje písanka 1 a 2; vydání: 1. SUŘ 2002 Prodos 
čj.: 10901/96-22 cena: po 14,70 Kč   

Baťková,B.;Mikulenková,H.: Čítanka pro 3. ročník; vydání: 1., SUŘ 2006 Prodos 



platnost doložky prodloužena 
čj.: 11451/2000-22 cena: 94,50 Kč   

Baťková,B.;Mikulenková,H.: Víš, co čteš? - pracovní sešit k 
Čítance pro 3. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Prodos 

čj.: 11451/2000-22 cena: 16,80 Kč   

Mikulenková,H. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník, 1. a 2. díl; 
vydání: 4. 

SUŘ 2003 Prodos 

čj.: 28294/97-20 cena: po 35,70 Kč   

Svobodová,J.;Klímová,K.: Čeština s maňáskem Hláskem pro 3. 
ročník (učebnice a metodická příručka); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Scientia 

čj.: 22768/97-20 cena: 130,20 Kč   

Doskočilová,H. a kol.: Čítanka pro 3. ročník základní školy; 

vydání: 1. 
SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 26432/2000-22 cena: 146,00 Kč   

Svobodová,J.;Klímová,K.: Pracovní sešit k učebnicím Čeština 
s maňáskem Hláskem pro 2. a 3. ročník; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Scientia 

čj.: 28215/97-20 cena: 39,90 Kč   

Provazník,J.;Doskočilová,H.: Čteme si o lovcích mamutů; 

vydání: 1. 
SUŘ 2002 Scientia 

čj.: 19921/95-24 cena: 83,00 Kč   

Doskočilová,H.;Provazník,J.: Učíme se číst s medvědem 
Kubulou; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Scientia 

čj.: 13352/95-24 cena: 51,50 Kč   

Doskočilová,H.;Provazník,J.: Učíme se číst s pejskem 
Hasanem; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Scientia 

čj.: 20471/96-24 cena: 63,00 Kč   

Dvořáková,Z.: Malý mluvnicko-pravopisný rádce pro 2. - 5. 
ročník základních škol; vydání: 1. 

 2001 SPN, a.s. 

čj.: 16277/95-22 cena: 59,00 Kč   

Styblík,V.;Dvořáková,Z.: Český jazyk pro 3. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2003 SPN, a.s. 
čj.: 18854/97-20 cena: 69,00 Kč   

Brukner,J.;Čížková,M.: Čítanka pro 3. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2002 SPN, a.s. 
čj.: 24900/96-22 cena: 69,00 Kč   

Müllerová,O.: Dialog v hodinách češtiny 1, 2 s metodickými 
poznámkami; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Pansofia 

čj.: 24904/96-20 cena: 27 Kč + 35 Kč   

Matematika 

Blažková,R.;Matoušková,K.;Vaňurová,M.: Matematika pro 3. 
ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 10370/2000-22 cena: po 39,40 Kč   

Kumorovitzová,M.;Novák,J.: Nauč mě počítat - metodika korekce 
vývojových dyskalkulií + pracovní příloha; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Augusta s.r.o. 

čj.: 19188/96-24 cena:    

Coufalová,J. a kol.: Matematika pro 3. ročník základní školy 
(učebnice 1, 2 a pracovní sešit 1, 2); vydání: 1., doložka 

prodloužena 

SUŘ 2005 Fortuna 

čj.: 18810/99-22 cena: po 47 Kč + po 49 Kč   

Frýzek,M.;Sejkorová,D.: Můj početník - pracovní sešit k 
matematice pro 3.ročník základní školy; vydání: 2. 

SUŘ 2001 Fortuna 

čj.: 19888/95-26 cena: 59,00 Kč   

Kittler,J.;Kuřina,F.;Tichá,M.: Matematika pro 3. ročník 
(učebnice, pracovní sešit 1, 2); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SUŘ 2006 MÚ AV ČR 

čj.: 23326/2000-22 cena: 55 Kč a po 39 Kč   

Rosecká,Z.;Kostečková,M.: Dělání smutky zahání - slovní úlohy 
pro žáky 4. ročníku; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Nová škola 



čj.: 10058/96-26 cena: 17,00 Kč   

Rosecká,Z.: Zkus rýsovat s Kryšpínkem - pracovní sešit pro 3. 
ročník; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Nová škola 

čj.: 18697/95-22 cena: 17,00 Kč   

Rosecká,Z. a kol.: Matematika pro 3. ročník ZŠ (učebnice - 
Počítej a zamýšlej se; pracovní sešity - Tak je lehké dělení; Jak 

jsem dobrý počtář; Zkus rýsovat s Kryšpínkem); vydání: 2. 
přepracované 

SUŘ 2007 Nová škola 

čj.: 12836/2001-22 cena: 49 Kč a po 20 Kč   

Reischigová,M.: Matematika na základní a obecné škole ve slovních 

úlohách; vydání: 1. 
SUŘ 2002 Pansofia 

čj.: 15804/96-26 cena: 46,00 Kč   

Malíková,M.;Procházková,J.: Početnice pro 3. ročník; vydání: 1. SUŘ 2001 Pansofia 
čj.: 17214/95-26 cena: 69,00 Kč   

Horník,L.: Pracovní sešit z matematiky 3 - sbírka úloh; vydání: 1. SUŘ 2001 Pansofia 
čj.: 13432/95-22 cena: 39,00 Kč   

Mikulenková,H.;Molnár,J.: Matematické ... minutovky pro 3. 
ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1. 

SUŘ 2005 Prodos 

čj.: 20039/99-22 cena: po 14,70 Kč   

Molnár,J.;Mikulenková,H.: Matematika pro 3. ročník ZŠ, 1. - 3. 
díl; vydání: 1. 

SUŘ 2004 Prodos 

čj.: 19923/98-22 cena: po 33,60 Kč   

Mikulenková,H.;Molnár,J.: Zajímavá matematika pro třeťáky; 

vydání: 1. 
SUŘ 2002 Prodos 

čj.: 16273/96-26 cena: 35,70 Kč   

Divíšek;Balint;Jarošová: Sbírka úloh z matematiky pro 2. a 3. 
ročník ZŠ; vydání: 3., v Prometheu 1. 

SUŘ 2002 Prometheus 

čj.: 17086/96-26 cena: 48,00 Kč   

Hošpesová,A.;Divíšek,J.;Kuřina,F.: Svět čísel a tvarů - 
matematika pro 3. ročník (pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2004 Prometheus 

čj.: 24184/98-22 cena: 60,00 Kč   

Hošpesová,A.;Divíšek,J.;Kuřina,F.: Svět čísel a tvarů - 
matematika pro 3. ročník (učebnice, sada příloh); vydání: 1. 

SUŘ 2004 Prometheus 

čj.: 16746/98-22 cena: 68 Kč + 48 Kč   

Kárová,V.: Matematika pro 3. ročník (učebnice a pracovní sešit 
1); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Scientia 

čj.: 24358/97-20 cena: 129,20 Kč + 42 Kč   

Kaslová,M;Jarošová,J.;Nechanická,R.: Matematika pro 3. ročník 
ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 20184/98-22 cena: 85 Kč + 55 Kč   

Prvouka 

Vyskočilová,E. a kol.: Prvouka pro 3. ročník základní i obecné 
školy (učebnice a pracovní sešit 1, 2); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Albra 

čj.: 20047/2000-22 cena: 75 Kč a po 24 Kč   

Bradáčová,L.;Špika,M.;Kholová,H.: Prvouka pro 3. ročník, I. a II. 
díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 12503/2000-22 cena: 41,20 Kč + 48,50 Kč   

Kvasničková,D.: Rostliny naší přírody - manipulační atlas; 

vydání: 1. 
SUŘ 2004 Blug 

čj.: 21401/98-24 cena: 158,00 Kč   

Froněk,J.: Zvířata v životním prostředí - manipulační atlas; 

vydání: 1. 
SUŘ 2002 Blug 

čj.: 18525/96-24 cena: 158,00 Kč   

Danielovská,V.;Tupý,K.: Prvouka pro 3. roč. ZŠ - Obec a okolí 
(polská verze); vydání: 1. 

SUŘ 2002 Fortuna 



čj.: 25133/96-21 cena:    

Kvasničková,D.;Froněk,J.: Prvouka pro 3. roč. ZŠ - Živá a 
neživá příroda (polská verze); vydání: 1. 

SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 25134/96-21 cena:    

Danielovská,V.;Tupý,K.: Prvouka pro 3. ročník ZŠ, 1. díl 
(učebnice a pracovní sešit); vydání: platnost dol. prodloužena 

SUŘ 2004 Fortuna 

čj.: 31523/98-22 cena: 39,00 Kč   

Kvasničková,D.;Froněk,J.: Prvouka pro 3. ročník ZŠ, 2. díl 
(učebnice a pracovní sešit); vydání: platnost dol. prodloužena 

SUŘ 2004 Fortuna 

čj.: 31523/98-22 cena: 59,00 Kč   

Danielovská,V. a kol.: Člověk a jeho svět - prvouka pro 3. 
ročník (učebnice 1. a 2. díl, pracovní sešit); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Pansofia 

čj.: 19737/2000-22 cena: po 75 Kč + 39 Kč   

Šimíčková,H. a kol.: Prvouka pro 3. ročník (učebnice a pracovní 
sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Prodos 

čj.: 26320/97-20 cena: 39,90 Kč + 31,50 Kč   

Mladá,J.;Podroužek,V.: Prvouka pro 3. ročník ZŠ - Poznáváme 
přírodu a místo, kde žijeme (učebnice a pracovní sešit); 

vydání: 1. 

 2002 SPN, a.s. 

čj.: 23536/96-20 cena: 79,00 Kč   

Čížková,V.;Bradáčová,L.: Přehledy živé přírody pro 3. až 5. 
ročník ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Alter 

čj.: 14869/95-22 cena: 46,20 Kč   

Hudební výchova 

Kyzlinková,L.: Hudební slabikář - pracovní sešit hudební 
výchovy pro 1. stupeň základních škol; vydání:  

 2001 L. Kyzlinková 

čj.: 13294/95-22 cena: 25,00 Kč   

Jaglová,J.: Hudební výchova  pro 3. ročník (učebnice, 
metodický průvodce a zpěvník); vydání: 1. 

SUŘ 2005 Nová škola 

čj.: 16136/99-22 cena: 42 Kč + 25 Kč   

Daniel,L.: Skřivánek - hudební výchova pro 3.ročník základní 
školy (a metodická příručka); vydání: 1. 

SUŘ 2002 Panton 

čj.: 15256/96-22 cena: 64 Kč + 99 Kč   

Lišková,M.;Hurník,L.: Hudební výchova pro 3. ročník ZŠ 
(učebnice a CD); vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 17203/98-22 cena: 73 Kč + 170 Kč   

Výtvarná výchova 

Šamšula,P.: Obrazárna v hlavě 1, 2 (výtvarná čítanka pro 2. - 5. 
ročník); vydání: 1. 

SUŘ 2001 SPL - Práce 

čj.: 21897/95-22 cena: po 129 Kč   

Dvořáková,H.: Výtvarná výchova na prvním stupni I - pracovní 
sešit pro 1. - 3. ročník; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Tobiáš 

čj.: 11897/97-20 cena: 83,00 Kč   

Pracovní činnosti 
Kociánová,L.: Praktické činnosti pro 1. - 5. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 13716/97-20 cena: 88,00 Kč   

Různé 

Resch,J.;Kuntner,E.: Jak se neutopit; vydání: 1.  2003 Hanex 
čj.: 19266/97-20 cena:    

Martincová,O. a kol.: Pravidla českého pravopisu (školní 
vydání včetně Dodatku); vydání: 1. 

 2005 Fortuna 

čj.: 25633/99-22 cena: 97,00 Kč   

Kuchařová,J.: Příklady pro samostatnou práci žáků při 
odstraňování vývojových poruch učení v 3. ročníku; vydání: 1. 

 2003 Grafie 

čj.: 12463/97-22 cena: 65,00 Kč   



Raynerová,C.: Nenič své chytré tělo; vydání: 1.  2002 Sonus 
čj.: 16749/96-22 cena:    

4. ročník 
Český jazyk 

Louženská, A;Dršatová,J.: Čeština od lesa; vydání: 1.  2003 Albra 
čj.: 11733/97-20 cena: 84,00 Kč   

Horáčková,M;Čechura,R. a kol.: Český jazyk pro 4. ročník; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 
SUŘ 2006 Alter 

čj.: 24072/2000-22 cena: 86,80 Kč   

Svobodová,I.;Horáčková,M.: Slovníček spisovné češtiny pro 1. 
stupeň ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 24072/2000-22 cena: 38,60 Kč   

Rezutková,H. a kol.: Čítanka pro 4. ročník  (učebnice a 
pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 18098/2000-22 cena: měkká vazba-86,40 Kč,tvrdá vazba-108,60 Kč + PS-37 Kč   

Horáčková,M.;Staudková,M.: Pracovní sešit k Čítance 4, 1. a 2. 
díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 18098/2000-22 cena: 37 Kć - dohromady   

Novák,J.: Korekce vývojových dyslexií I. a II.; vydání: 1. SUŘ 2002 Augusta s.r.o. 
čj.: 19187/96-24 cena:    

Sklenářová;Boháčová: Druhy slov hravě; vydání: 1. SUŘ 2001 Blug 
čj.: 17123/95-24 cena: 48,00 Kč   

Sklenářová,D.;Nesvadba: Vyjmenovaná slova hravě aneb Jak s 
humorem stále znova na vyjmenovaná slova; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Blug 

čj.: 13695/95-24 cena: 48,00 Kč   

Pokorná,V.: Předcházíme sklonům dítěte k dyslexii,dysgrafii, 
dyskalkulii; vydání: 2. 

SUŘ 2001 Blug 

čj.: 17125/95-24 cena: 45,00 Kč   

Štěpán,L.: Čítanka plná pokladů pro 4. ročník; vydání: 1. SUŘ 2005 Dialog 
čj.: 33773/99-22 cena: 129,00 Kč   

Polanská,J.: Cvičebnice českého jazyka - pracovní sešit pro 
4.ročník základní školy; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Fortuna 

čj.: 16936/95-22 cena: 55,00 Kč   

Konopková,L.;Tenčlová,V.: Český jazyk pro 4. ročník, 1. část; 
vydání: 1. 

SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 14496/96-22 cena: 73,00 Kč   

Konopková,L.;Tenčlová,V.: Český jazyk pro 4. ročník, 2. část; 
vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 14789/97-20 cena: 73,00 Kč   

Měchurová,A.: Čítanka pro 4. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2003 Fortuna 
čj.: 26733/97-20 cena: 69,00 Kč   

Toman,J. a kol.: Čítanka pro 4. ročník ZŠ - Já čtenář a můj svět; 
vydání: 2., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2005 Fortuna 

čj.: 31900/99-22 cena: 67,00 Kč   

Hájková,E.;Kočárková,V.: Čeština pro 4. ročník základní školy 
(učebnice díl A, B, pracovní sešit); vydání: 1., doložka 

prodloužena 

SUŘ 2006 Jinan 

čj.: 13370/2000-22 cena: po 49 Kč   

Houžvička,O.;Houžvičková,L.: Český jazyk pro žáky 4. ročníku 
(učebnice a příručka pro učitele); vydání: 1. 

SUŘ 2002 Jinan 

čj.: 11057/96-22 cena: 59 Kč + 28 Kč   

Dejmalová,K.;Žitná,Z.;Pácalová,M.: Čas pohádek a pověstí - 
Antologie literárních textů pro I. stupeň základních škol, I. díl - 

SUŘ 2002 Jinan 



pohádky a pověsti; vydání: 1. 
čj.: 16268/96-22 cena: 64,00 Kč   

Dejmalová,K.;Žitná,Z.;Pácalová,M.: Hry a rýmy - Antologie 
literárních textů pro I. stupeň základních škol, III. díl – poezie a 

divadelní texty; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Jinan 

čj.: 16268/96-22 cena: 64,00 Kč   

Dejmalová,K.;Žitná,Z.;Pácalová,M.: Jak to v životě chodí - 
Antologie literárních textů pro I. stupeň základních škol, II. díl - 

příběhová próza; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Jinan 

čj.: 16268/96-22 cena: 64,00 Kč   

Fialová,Z.;Podzimek,J.: Čítanka s literární výchovou 4; vydání: 1. SUŘ 2003 MOBY DICK 
čj.: 19471/97-20 cena: 98,50 Kč   

Příborská,O.;Mühlhauserová,H.: Český jazyk slovem i písmem 
pro 4. ročník ZŠ a Poradíš si s češtinou (pracovní sešit); 

vydání: 1. 

SUŘ 2003 Nová škola 

čj.: 28292/97-20 cena: 42 Kč + 25 Kč   

Polnická,M.: Pravopis podstatných jmen rodu mužského - 
pracovní sešit; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Nová škola 

čj.: 29195/96-22 cena: 17,00 Kč   

Polnická,M.: Pravopis podstatných jmen rodu středního a 
ženského - pracovní sešit; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Nová škola 

čj.: 29196/96-22 cena: 17,00 Kč   

Polnická,M.: Shoda přísudku s podmětem - pracovní sešit; 
vydání: 1. 

SUŘ 2002 Nová škola 

čj.: 29197/96-22 cena: 17,00 Kč   

Janáčková,B.;Kamiš,K.;Zimová,L.: Český jazyk pro 4. ročník 
(učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2002 Pansofia 

čj.: 24903/96-22 cena: 89 Kč + 46 Kč   

Dorovská,D.;Řeřichová,V.: Čítanka pro 4. ročník (učebnice a 
pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2006 Prodos 

čj.: 25285/2000-22 cena: 88,20 Kč + 27,30 Kč   

Mikulenková,H.: Český jazyk pro 4. ročník, 1. a 2. díl; vydání: 2. SUŘ 2004 Prodos 
čj.: 13043/98-22 cena: po 35,70 Kč   

Svobodová,J. a kol.: Čeština s překvapením pro 4. ročník ZŠ; 

vydání: 1. 
SUŘ 2004 Scientia 

čj.: 33021/98-22 cena: 130,20 Kč   

Havel,J.;Hrnčíř,S.: Čítanka pro 4. ročník základní školy; 

vydání: 1. 
SUŘ 2001 Scientia 

čj.: 13237/95-22 cena: 79,80 Kč   

Provazník,J.;Doskočilová,H.: Čteme si o lovcích mamutů; 

vydání: 1. 
SUŘ 2002 Scientia 

čj.: 19921/95-24 cena: 83,00 Kč   

Dvořáková,Z.: Malý mluvnicko-pravopisný rádce pro 2. - 5. 
ročník základních škol; vydání: 1. 

 2001 SPN, a.s. 

čj.: 16277/95-22 cena: 59,00 Kč   

Styblík,V.;Dvořáková,Z.: Český jazyk pro 4. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2003 SPN, a.s. 
čj.: 25210/97-20 cena: 69,00 Kč   

Brukner,J.;Čížková,M.: Čítanka pro 4. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2003 SPN, a.s. 
čj.: 14981/97-20 cena: 73,00 Kč   

Müllerová,O.: Dialog v hodinách češtiny 1, 2 s metodickými 
poznámkami; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Pansofia 

čj.: 24904/96-20 cena: 27 Kč + 35 Kč   

Bičíková;Topil: Český jazyk s Tobiášem - 1. Stavba, tvoř. a výz. 
slov.Druhy slov. 2.Podst. jm. 3.Slovesa. 4.Příd. jm., zájmena, 

číslovky a neoheb. slov. druhy. 5.Věta jednod. I 6.Věta jednod. 
II 7.Souvětí. Zvláštnosti vět. skladby. 8.Pravopis. 9.Hláskosloví, 

 2001 Tobiáš 



pouč o jaz.; vydání:  
čj.: 21458/95-22 cena: po 56 Kč   

Matematika 

Blažková,R.;Matoušková,K.;Vaňurová,M.: Matematika pro 4. 
ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 10370/2000-22 cena: sešit 1,2 po 39,40 Kč,sešit 3 41,80 Kč   

Kumorovitzová,M.;Novák,J.: Nauč mě počítat - metodika 
korekce vývojových dyskalkulií + pracovní příloha; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Augusta s.r.o. 

čj.: 19188/96-24 cena:    

Coufalová,J. a kol.: Matematika pro 4. ročník základní školy 
(učebnice 1, 2 a pracovní sešit 1, 2); vydání: 1., doložka 

prodloužena 

SUŘ 2005 Fortuna 

čj.: 18810/99-22 cena: po 58 Kč + po 48 Kč   

Cihlář,J.;Melichar,J.;Zelenka,M.: Matematika pro 4. třídu - 1.díl; 
vydání: 1. 

SUŘ 2001 Fortuna 

čj.: 11636/95-22 cena: 58,00 Kč   

Cihlář,J.;Melichar,J.;Zelenka,M.: Matematika pro 4. třídu - 2.díl; 
vydání: 1. 

SUŘ 2001 Fortuna 

čj.: 19414/95-26 cena: 59,00 Kč   

Frýzek,M.;Sejkorová,D.: Můj početník - pracovní sešit k 
matematice pro 4.ročník základní školy; vydání: 1., 2. 

SUŘ 2001 Fortuna 

čj.: 21524/95-26 cena: 59,00 Kč   

Novotná,V.: Počítání s kalkulátorem; vydání: 1.  2001 Grafie 
čj.: 20830/95-26 cena: 49,00 Kč   

Koman,M.;Kuřina,F.;Tichá,M.: Matematika pro 4. ročník 
(učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SUŘ 2006 MÚ AV ČR 

čj.: 23326/2000-22 cena: 69 Kč a 39 Kč   

Rosecká,Z.: Já chci také rýsovat a měřit - geometrie pro 
4.ročník (pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2002 Nová škola 

čj.: 10058/96-26 cena: 17,00 Kč   

Rosecká,Z.;Růžička,J.: Počítám a uvažuji (učebnice pro 4. 
ročník a 2 pracovní sešity - Počítání s velkými čísly, Chci 

závodit s kalkulačkou); vydání:  

SUŘ 2001 Nová škola 

čj.: 22456/95-22 cena: 40 Kč + 17 Kč + 17 Kč   

Rosecká,Z. a kol.: Matematika pro 4. ročník ZŠ (učebnice - 
Počítám a uvažuji; pracovní sešity - Chci závodit s 

kalkulačkou; Počítání s velkými čísly; Dělání smutky zahání, Já 
chci také rýsovat); vydání: 2. přepracované 

SUŘ 2007 Nová škola 

čj.: 12837/2001-22 cena: 49 Kč a po 20 Kč   

Reischigová,M.: Matematika na základní a obecné škole ve slovních 

úlohách; vydání: 1. 
SUŘ 2002 Pansofia 

čj.: 15804/96-26 cena: 46,00 Kč   

Bělecký,Z.: Pracovní sešit z matematiky 4; vydání: 1. SUŘ 2002 Pansofia 
čj.: 30249/96-20 cena: 46,00 Kč   

Mikulenková,H.;Molnár,J.: Matematické ... minutovky pro 4. 
ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1. 

SUŘ 2005 Prodos 

čj.: 28356/99-22 cena: po 14,70 Kč   

Molnár,J.;Mikulenková,H.: Matematika pro 4. ročník ZŠ, 1. - 3. 
díl; vydání: 2. 

SUŘ 2002 Prodos 

čj.: 28560/96-20 cena: po 33,60 Kč   

Mikulenková,H.;Molnár,J.: Zajímavá matematika pro čtvrťáky; 

vydání: 1. 
SUŘ 2002 Prodos 

čj.: 28560/96-20 cena: 35,70 Kč   

Nevyhoštěná,M.: Barevné počítání pro čtvrťáky; vydání: 1. SUŘ 2001 Prometheus 
čj.: 14632/95-22 cena: 34,00 Kč   



Melichar;Kalná;Koman: Sbírka úloh z matematiky pro 4. ročník 
ZŠ; vydání: 1., 3. 

SUŘ 2002 Prometheus 

čj.: 17087/96-26 cena: 50,00 Kč   

Kárová,V.: Matematika pro 4. ročník (učebnice a pracovní sešit 
1. a 2. díl); vydání: 1. 

SUŘ 2004 Scientia 

čj.: 29249/98-22 cena: 135 Kč + po 41 Kč   

Kaslová,M;Jarošová,J.;Nechanická,R.: Matematika pro 4. ročník ZŠ 
(pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2005 SPN, a.s. 

čj.: 25496/99-22 cena: 63,00 Kč   

Kaslová,M;Jarošová,J.;Nechanická,R.: Matematika pro 4. 
ročník ZŠ (učebnice); vydání: 1. 

SUŘ 2005 SPN, a.s. 

čj.: 24115/99-22 cena: 89,00 Kč   

Přírodověda 

Kvasničková,D.: Rostliny naší přírody - manipulační atlas; 

vydání: 1. 
SUŘ 2004 Blug 

čj.: 21401/98-24 cena: 158,00 Kč   

Froněk,J.: Zvířata v životním prostředí - manipulační atlas; 

vydání: 1. 
SUŘ 2002 Blug 

čj.: 18525/96-24 cena: 158,00 Kč   

Čížková,V.;Bradáčová,L.: Přehledy živé přírody pro 3. až 5. 
ročník ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Alter 

čj.: 14869/95-22 cena: 46,20 Kč   

Kholová,H.: Přírodověda pro 4. ročník, 1. díl; vydání: 1. SUŘ 2001 Alter 
čj.: 22089/95-26 cena: 44,00 Kč   

Novotný,A. a kol.: Přírodověda pro 4. ročník, 2. díl; vydání: 1. SUŘ 2006 Alter 
čj.: 16669/2000-22 cena: 37,80 Kč   

Danielovská,V.;Tupý,K.: Nauka o kraju ojczystym dla 4. klasy szkoly 

podstawowej; vydání: 1. 
SUŘ 2001 Fortuna 

čj.: 15652/95-21 cena:    

Kvasničková,D.;Froněk,J.: Přírodověda - pracovní sešit pro 4. 
ročník ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 15370/96-26 cena: 46,00 Kč   

Kvasničková,D.;Froněk,J.: Přírodověda pro 4. ročník ZŠ - 
polská verze; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 28281/97-20 cena:    

Prášková,L.;Tupý,K.: Přírodověda 4 - Učebnice přírodovědy 
pro 4.ročník základní a obecné školy; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Pansofia 

čj.: 19402/96-22 cena: 89,00 Kč   

Jurčák,J.: Přírodověda pro 4. ročník (učebnice, pracovní sešit); 
vydání:  

SUŘ 2003 Prodos 

čj.: 11623/97-20 cena: 56,70 Kč + 23,10 Kč + 31,50 Kč   

Komanová,E.;Ziegler,V.: Přírodověda 4 pro 4. ročník ZŠ 
(učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2002 Scientia 

čj.: 10338/96-26 cena: 120,80 Kč + 36,80 Kč   

Mladá,J.;Podroužek,V.: Přírodověda pro 4. ročník ZŠ (učebnice 
a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 19096/98-22 cena: 87 Kč + 63 Kč   

Vlastivěda 

Vyskočilová,E.: Vlastivěda pro 4. ročník obecné školy - 
Poznáváme svět kolem nás (pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2002 Albra 

čj.: 24902/96-26 cena: 29,00 Kč   

Kartonová příloha k učebnicím vlastivědy - Obrazy z českých 
dějin; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Alter 

čj.: 27795/96-20 cena: 14,00 Kč   

Chalupa,P.: Vlastivěda – Naše vlast; vydání: 1. SUŘ 2001 Alter 
čj.: 22135/95-26 cena: 45,40 Kč   



Čapka,F.: Vlastivěda – Obrazy z novějších českých dějin; 

vydání: 1. 
SUŘ 2002 Alter 

čj.: 27796/96-20 cena: 45,40 Kč   

Harna,J.: Vlastivěda – Obrazy ze starších českých dějin; 

vydání: 1. 
SUŘ 2001 Alter 

čj.: 22133/95-26 cena: 45,40 Kč   

Chalupa,P.: Vlastivěda – Putování po České republice; 

vydání: 1. 
SUŘ 2001 Alter 

čj.: 22134/95-26 cena: 45,40 Kč   

Chalupa,P.: Vlastivěda – Putování po Evropě; vydání: 1. SUŘ 2002 Alter 
čj.: 27884/96-20 cena: 45,40 Kč   

Rusňáková,J.: Seznámení s plánem obce, mapou, domov a 
jeho okolí; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Blug 

čj.: 17124/95-24 cena: 52,00 Kč   

Danielovská,V.;Tupý,K.: Pracovní sešit k Vlastivědě pro 4. 
ročník základní školy; vydání: 2. 

 2001 Fortuna 

čj.: 16850/95-22 cena: 32,00 Kč   

Danielovská,V.;Tupý,K.: Pracovní sešit 1 k Vlastivěda pro 4. a 
5. ročník základní školy; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 20437/97-20 cena: 44,00 Kč   

Danielovská,V.;Tupý,K.: Pracovní sešit 2 k Vlastivědě pro 4. a 
5. ročník základní školy (2. část); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 26357/97-22 cena: 44,00 Kč   

Danielovská,V.;Tupý,K.: Vlastivěda pro 4. a 5. ročník základní 
školy (1. část); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 17184/97-20 cena: 79,00 Kč   

Danielovská,V.;Tupý,K.: Vlastivěda pro 4. a 5. ročník základní 
školy (2. část); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 26357/97-22 cena: 79,00 Kč   

Klímová,E. a kol.: Vlastivědný atlas pro 4. a 5. ročník ZŠ; 

vydání: 1. 
 2006 Geodézie ČS 

čj.: 10056/2000-22 cena: 98,00 Kč   

kol. autorů: Vlastivědné mapy pro 1. stupeň základních škol; 
vydání: 4., doložka prodloužena 

 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17070/99-22 cena: 69,00 Kč   

Danielovská,V.;Tupý,K.: Vlastivěda pro 4. ročník - učebnice 
vlastivědy pro 4. ročník základní a obecné školy; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Pansofia 

čj.: 16735/96-22 cena: 79,00 Kč   

Hronek,M.: Vlastivěda 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SUŘ 2002 Prodos 
čj.: 30935/96-20 cena: 73,50 Kč + 23,10 Kč   

Garzina,I.: Vlastivěda 4 - Čtení o vlasti; vydání: 1. SUŘ 2004 Scientia 
čj.: 16276/98-22 cena: 105,00 Kč   

Augusta,P.;Honzák,F.: Vlastivěda pro 4. ročník - polská verze; 

vydání: 1. 
 2003 SPL - Práce 

čj.: 34617/97-22 cena:    

Augusta,P.;Honzák,F.: Vlastivěda pro 4. ročník (učebnice a 
pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 SPL - Práce 

čj.: 35262/99-22 cena: 79 Kč + 39 Kč   

Zwettler,O.: Vlastivěda pro 4. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2003 SPN, a.s. 
čj.: 27749/96-20 cena: 78,00 Kč   

Klímová,E. a kol.: Školní atlas České republiky; vydání: 1.  2005 Geodézie ČS 
čj.: 21757/99-22 cena: 198,00 Kč   

Hudební výchova 

Budík;Jurkovič: Hudební výchova pro 4. ročník ZŠ; vydání: 4. 
přepracované 

SUŘ 2004 Fortuna 

čj.: 14023/98-22 cena: 76,00 Kč   



Kyzlinková,L.: Hudební slabikář – pracovní sešit hudební 
výchovy pro 1. stupeň základních škol; vydání:  

 2001 L. Kyzlinková 

čj.: 13294/95-22 cena: 25,00 Kč   

Lišková,M.;Hurník,L.: Hudební výchova pro 4. ročník ZŠ 
(učebnice a CD); vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 17203/98-22 cena: 73 Kč + 170 Kč   

Výtvarná výchova 

Šamšula,P.: Obrazárna v hlavě 1, 2 (výtvarná čítanka pro 2. - 5. 
ročník); vydání: 1. 

SUŘ 2001 SPL - Práce 

čj.: 21897/95-22 cena: po 129 Kč   

Dvořáková,H.: Výtvarná výchova na prvním stupni II - pracovní 
sešit pro 4. - 5. ročník; vydání: 1. 

SUŘ 2004 Tobiáš 

čj.: 19481/98-22 cena: 109,00 Kč   

Pracovní činnosti 
Kociánová,L.: Praktické činnosti pro 1. - 5. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 13716/97-20 cena: 88,00 Kč   

Různé 

Resch,J.;Kuntner,E.: Jak se neutopit; vydání: 1.  2003 Hanex 
čj.: 19266/97-20 cena:    

Martincová,O. a kol.: Pravidla českého pravopisu (školní 
vydání včetně Dodatku); vydání: 1. 

 2005 Fortuna 

čj.: 25633/99-22 cena: 97,00 Kč   

Raynerová,C.: Nenič své chytré tělo; vydání: 1.  2002 Sonus 
čj.: 16749/96-22 cena:    

5. ročník 
Český jazyk 

Louženská, A;Dršatová,J.: Čeština od lesa; vydání: 1.  2003 Albra 
čj.: 11733/97-20 cena: 84,00 Kč   

Štroblová,J.;Benešová,D.: Český jazyk pro 5. ročník; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 24072/2000-22 cena: 87,40 Kč   

Svobodová,I.;Horáčková,M.: Slovníček spisovné češtiny pro 1. 
stupeň ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 24072/2000-22 cena: 38,60 Kč   

Rezutková,H. a kol.: Čítanka pro 5. ročník  (učebnice a 
pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 18098/2000-22 cena: měkká vazba-88 Kč, tvrdá vazba -106,80 Kč + 27,80 Kč   

Špika,M.;Staudková,H.: Pracovní sešit k Čítance 5, 1. a 2. díl; 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 18098/2000-22 cena: 37 Kć - dohromady   

Novák,J.: Korekce vývojových dyslexií I. a II.; vydání: 1. SUŘ 2002 Augusta s.r.o. 
čj.: 19187/96-24 cena:    

Sklenářová;Boháčová: Druhy slov hravě; vydání: 1. SUŘ 2001 Blug 
čj.: 17123/95-24 cena: 48,00 Kč   

Sklenářová,D.;Nesvadba: Vyjmenovaná slova hravě aneb Jak s 
humorem stále znova na vyjmenovaná slova; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Blug 

čj.: 13695/95-24 cena: 48,00 Kč   

Pokorná,V.: Předcházíme sklonům dítěte k dyslexii,dysgrafii, 
dyskalkulii; vydání: 2. 

SUŘ 2001 Blug 

čj.: 17125/95-24 cena: 45,00 Kč   

Štěpán,L.: Čítanka plná humoru pro 5. ročník; vydání: 1. SUŘ 2005 Dialog 
čj.: 15760/99-22 cena: 129,00 Kč   

Polanská,J.: Pracovní sešit - český jazyk pro 5. ročník ZŠ; SUŘ 2003 Fortuna 



vydání: 1. 
čj.: 24325/97-20 cena: 67,00 Kč   

Konopková,L.;Tenčlová,V.: Český jazyk pro 5. ročník, 1. část; 
vydání: 1. 

SUŘ 2004 Fortuna 

čj.: 10300/98-22 cena: 76,00 Kč   

Konopková,L.;Tenčlová,V.: Český jazyk pro 5. ročník, 2. část; 
vydání: 1. 

SUŘ 2004 Fortuna 

čj.: 16774/98-22 cena: 79,00 Kč   

Měchurová,A.: Český jazyk pro 5. ročník základní školy 
(učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2001 Fortuna 

čj.: 16881/95-22 cena: 59 Kč + 47 Kč   

Měchurová,A.;Žáček,J.;Horáčková,K.: Čítanka pro 5. ročník ZŠ; 

vydání: 1. 
SUŘ 2001 Fortuna 

čj.: 13206/95-22 cena: 57,00 Kč   

Toman,J. a kol.: Čítanka pro 5. ročník ZŠ - Dobrodružství s 
četbou; vydání: 1., doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Fortuna 

čj.: 31901/99-22 cena: 79,00 Kč   

Hájková,E.;Kočárková,V.: Čeština pro 5. ročník základní školy 
(učebnice díl A, B, pracovní sešit); vydání: 1., doložka 

prodloužena 

SUŘ 2006 Jinan 

čj.: 13370/2000-22 cena: po 49 Kč   

Houžvička,O.;Houžvičková,L.: Český jazyk pro žáky 5. ročníku 
(učebnice a příručka pro učitele); vydání: 1. 

SUŘ 2002 Jinan 

čj.: 20246/96-22 cena: 56 Kč + 28 Kč   

Dejmalová,K.;Žitná,Z.;Pácalová,M.: Čas pohádek a pověstí - 
Antologie literárních textů pro I. stupeň základních škol, I. díl - 

pohádky a pověsti; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Jinan 

čj.: 16268/96-22 cena: 64,00 Kč   

Dejmalová,K.;Žitná,Z.;Pácalová,M.: Hry a rýmy - Antologie 
literárních textů pro I. stupeň základních škol, III. díl - poezie a 

divadelní texty; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Jinan 

čj.: 16268/96-22 cena: 64,00 Kč   

Dejmalová,K.;Žitná,Z.;Pácalová,M.: Jak to v životě chodí - 
Antologie literárních textů pro I. stupeň základních škol, II. díl - 

příběhová próza; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Jinan 

čj.: 16268/96-22 cena: 64,00 Kč   

Fialová,Z.;Podzimek,J.: Čítanka s literární výchovou 5; 

vydání: 1. 
SUŘ 2003 MOBY DICK 

čj.: 27656/97-20 cena: 98,50 Kč   

Chýlová,H. a kol.: Český jazyk 5 (učebnice a pracovní sešity 
Dokážeš psát bez chyb ? a Pravopis přídavných jmen); 

vydání: 1. 

SUŘ 2004 Nová škola 

čj.: 23206/98-22 cena: 52 Kč + 18 Kč + 17 Kč   

Polnická,M.: Shoda přísudku s podmětem - pracovní sešit; 
vydání: 1. 

SUŘ 2002 Nová škola 

čj.: 29197/96-22 cena: 17,00 Kč   

Hirschová,M.;Mikulenková,H.: Český jazyk pro 5. ročník ZŠ, 1. 
a 2. díl; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Prodos 

čj.: 17954/96-22 cena: po 35,70 Kč   

Dorovská,D.;Řeřichová,V.: Čítanka pro 5. ročník (učebnice a 
pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Prodos 

čj.: 22781/97-20 cena: 63 Kč + 23,10 Kč   

Svobodová,J. a kol.: Čeština s překvapením pro 5. ročník ZŠ; 

vydání: 1. 
SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 16539/2000-22 cena: 139,70 Kč   

Šrut,P.;Lukešová,B.: Čítanka pro 5. ročník základní školy; SUŘ 2004 Scientia 



vydání: 1. 
čj.: 20398/98-22 cena: 126,00 Kč   

Provazník,J.;Doskočilová,H.: Čteme si o lovcích mamutů; 

vydání: 1. 
SUŘ 2002 Scientia 

čj.: 19921/95-24 cena: 83,00 Kč   

Dvořáková,Z.: Malý mluvnicko-pravopisný rádce pro 2. - 5. 
ročník základních škol; vydání: 1. 

 2001 SPN, a.s. 

čj.: 16277/95-22 cena: 59,00 Kč   

Styblík,V.;Dvořáková,Z.: Český jazyk pro 5. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2002 SPN, a.s. 
čj.: 20245/96-22 cena: 68,00 Kč   

Brukner,J.;Beránková,E.: Čítanka pro 5. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2003 SPN, a.s. 
čj.: 20573/97-20 cena: 73,00 Kč   

Müllerová,O.: Dialog v hodinách češtiny 1, 2 s metodickými 

poznámkami; vydání: 1. 
SUŘ 2002 Pansofia 

čj.: 24904/96-20 cena: 27 Kč + 35 Kč   

Bičíková;Topil: Český jazyk s Tobiášem - 1. Stavba, tvoř. a výz. 
slov.Druhy slov. 2.Podst. jm. 3.Slovesa. 4.Příd. jm., zájmena, 

číslovky a neoheb. slov. druhy. 5.Věta jednod. I 6.Věta jednod. 
II 7.Souvětí. Zvláštnosti vět. skladby. 8.Pravopis. 9.Hláskosloví, 

pouč o jaz.; vydání:  

 2001 Tobiáš 

čj.: 21458/95-22 cena: po 56 Kč   

Matematika 

Justová,J.: Matematika pro 5. ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 2., 

platnost doložky prodloužena 
SUŘ 2006 Alter 

čj.: 10370/2000-22 cena: sešit 1,3 po 39,40 Kč,sešit 2 41,80 Kč   

Kumorovitzová,M.;Novák,J.: Nauč mě počítat - metodika 
korekce vývojových dyskalkulií + pracovní příloha; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Augusta s.r.o. 

čj.: 19188/96-24 cena:    

Coufalová,J. a kol.: Matematika pro 5. ročník základní školy 
(učebnice 1, 2 a pracovní sešit 1, 2); vydání: 1., doložka 

prodloužena 

SUŘ 2005 Fortuna 

čj.: 18810/99-22 cena: po 58 Kč + po 48 Kč   

Cihlář,J.;Zelenka,M.: Matematika pro 5. třídu - 1.díl; vydání: 3. 

upravené 
SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 24729/96-26 cena: 68,00 Kč   

Cihlář,J.;Zelenka,M.: Matematika pro 5. třídu - 2.díl; vydání: 3., 
ve Fortuně druhé 

SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 24729/96-26 cena: 74,00 Kč   

Koman,M.;Kuřina,F.;Tichá,M.: Matematika pro 5. ročník 
(učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SUŘ 2006 MÚ AV ČR 

čj.: 23326/2000-22 cena: 71 Kč a 39 Kč   

Rosecká,Z.: Cestujeme po republice - pracovní sešit k učebnici 
matematiky pro 5.ročník, slovní úlohy; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Nová škola 

čj.: 27128/96-26 cena: 17,00 Kč   

Rosecká,Z.: Jak je lehká geometrie - pracovní sešit pro 5. 
ročník; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Nová škola 

čj.: 27128/96-26 cena: 17,00 Kč   

Rosecká,Z.: Od příkladů ke hvězdám - pracovní sešit k 
učebnici matematiky pro 5.ročník; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Nová škola 

čj.: 27128/96-26 cena: 17,00 Kč   

Rosecká,Z.: Od zlomku k desetinnému číslu - pracovní sešit k 
učebnici matematiky pro 5.ročník; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Nová škola 

čj.: 27128/96-26 cena: 17,00 Kč   

Rosecká,Z.: Počtářské chvilky - pracovní sešit k učebnici pro 5. 
ročník; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Nová škola 



čj.: 27128/96-26 cena: 17,00 Kč   

Rosecká,Z.;Růžička,J.: Uvažuj, odhaduj, počítej - učebnice 
matematiky pro 5.ročník; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Nová škola 

čj.: 27128/96-26 cena: 42,00 Kč   

Rosecká,Z. a kol.: Matematika pro 5. ročník ZŠ (učebnice - 
Uvažuj, odhaduj, počítej; pracovní sešity - Počtářské chvilky; 

Od příkladů ke hvězdám; Cestujeme po republice, Jak je lehká 

geometrie); vydání: 2. přepracované 

SUŘ 2007 Nová škola 

čj.: 12838/2001-22 cena: 49 Kč a po 20 Kč   

Reischigová,M.: Matematika na základní a obecné škole ve slovních 

úlohách; vydání: 1. 
SUŘ 2002 Pansofia 

čj.: 15804/96-26 cena: 46,00 Kč   

Mikulenková,H.;Molnár,J.: Matematické ... minutovky pro 5. 
ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1. 

SUŘ 2005 Prodos 

čj.: 30643/99-22 cena: po 14,70 Kč   

Molnár,J.;Mikulenková,H.: Matematika pro 5. ročník ZŠ, 1. - 3. 
díl; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Prodos 

čj.: 19851/97-20 cena: po 33,60 Kč   

Molnár,J.;Mikulenková,H.: Zajímavá matematika pro páťáky; 

vydání: 1. 
SUŘ 2003 Prodos 

čj.: 19851/97-20 cena: 35,70 Kč   

Česenek,J.: Sbírka úloh z matematiky pro 5. ročník ZŠ; 

vydání: 1., 2., v Prometheu 
SUŘ 2002 Prometheus 

čj.: 17088/96-26 cena: 53,00 Kč   

Hošpesová,A.;Divíšek,J.;Kuřina,F.: Svět čísel a tvarů - 
matematika pro 5. ročník (učebnice); vydání: 1. 

SUŘ 2006 Prometheus 

čj.: 20640/2000-22 cena: 68,00 Kč   

Kárová,V.: Matematika pro 5. ročník (učebnice a pracovní 
sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 12497/2000-22 cena: 132 Kč + 47 Kč   

Trejbal,J.: Matematika pro 5. ročník ZŠ - 1. a 2. díl (polská 
verze); vydání: 1. 

 2004 SPN, a.s. 

čj.: 31771/98-22 cena:    

Trejbal,J.;Komárková,V.: Matematika pro 5. ročník ZŠ - 1. díl; 
vydání: 1. 

SUŘ 2002 SPN, a.s. 

čj.: 17085/96-26 cena: 69,00 Kč   

Trejbal,J.: Matematika pro 5. ročník ZŠ - 2. díl; vydání: 1. SUŘ 2002 SPN, a.s. 
čj.: 29594/96-20 cena: 73,00 Kč   

Přírodověda 

Kvasničková,D.: Rostliny naší přírody - manipulační atlas; 

vydání: 1. 
SUŘ 2004 Blug 

čj.: 21401/98-24 cena: 158,00 Kč   

Froněk,J.: Zvířata v životním prostředí - manipulační atlas; 

vydání: 1. 
SUŘ 2002 Blug 

čj.: 18525/96-24 cena: 158,00 Kč   

Čížková,V.;Bradáčová,L.: Přehledy živé přírody pro 3. až 5. 
ročník ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Alter 

čj.: 14869/95-22 cena: 46,20 Kč   

Kholová,H.: Přírodověda pro 5. ročník, 1. díl - Život na Zemi; 
vydání: 1. 

SUŘ 2003 Alter 

čj.: 14594/97-20 cena: 35,20 Kč   

Holovská,H.;Rükl,A.: Přírodověda pro 5. ročník, 2. díl - Země ve 
vesmíru; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Alter 

čj.: 27883/96-20 cena: 27,40 Kč   

Bradáč,P.;Kolář,M.: Přírodověda pro 5. ročník, 3. díl - Člověk a 
technika; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Alter 



čj.: 31298/96-20 cena: 27,40 Kč   

Kvasničková,D.: Přírodověda pro 5. ročník (Od vesmíru k 
člověku); vydání: 1. 

SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 11275/96-26 cena: 89,00 Kč   

Kvasničková,D.;Froněk,J.;Šolc,M.: Přírodověda pro 5. ročník 
ZŠ - polská verze; vydání:  

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 28281/97-20 cena:    

Kvasničková,D.: Přírodověda pro 5.ročník ZŠ (pracovní sešit); 
vydání: 1. 

SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 31281/96-20 cena: 46,00 Kč   

Jurčák,J.: Přírodověda pro 5. ročník (učebnice, pracovní sešit); 
vydání: 1. 

SUŘ 2002 Prodos 

čj.: 25965/96-20 cena: 56,70 Kč + 23,10 Kč + 31,50 Kč   

Komanová,E.;Ziegler,V.: Přírodověda 5 pro 5. ročník ZŠ; 

vydání: 1. 
SUŘ 2003 Scientia 

čj.: 28682/97-20 cena: 120,80 Kč   

Mladá,J.;Podroužek,V.: Přírodověda pro 5. ročník ZŠ (učebnice 
a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 23111/98-22 cena: 87 Kč + 59 Kč   

Vlastivěda 

Vyskočilová,E.,a,kol.: Vlastivěda pro 5. ročník; vydání: 1. SUŘ 2003 Albra 
čj.: 24380/97-20 cena: 79,00 Kč   

Kartonová příloha k učebnicím vlastivědy - Obrazy z českých 
dějin; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Alter 

čj.: 27795/96-20 cena: 14,00 Kč   

Chalupa,P.: Vlastivěda – Naše vlast; vydání: 1. SUŘ 2001 Alter 
čj.: 22135/95-26 cena: 45,40 Kč   

Čapka,F.: Vlastivěda – Obrazy z novějších českých dějin; 

vydání: 1. 
SUŘ 2002 Alter 

čj.: 27796/96-20 cena: 45,40 Kč   

Harna,J.: Vlastivěda – Obrazy ze starších českých dějin; vydání: 1. SUŘ 2001 Alter 
čj.: 22133/95-26 cena: 45,40 Kč   

Chalupa,P.: Vlastivěda – Putování po České republice; 

vydání: 1. 
SUŘ 2001 Alter 

čj.: 22134/95-26 cena: 45,40 Kč   

Chalupa,P.: Vlastivěda – Putování po Evropě; vydání: 1. SUŘ 2002 Alter 
čj.: 27884/96-20 cena: 45,40 Kč   

Danielovská,V.;Tupý,K.: Pracovní sešit 1 k Vlastivěda pro 4. a 
5. ročník základní školy; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 20437/97-20 cena: 44,00 Kč   

Danielovská,V.;Tupý,K.: Pracovní sešit 2 k Vlastivědě pro 4. a 
5. ročník základní školy (2. část); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 26357/97-22 cena: 44,00 Kč   

Danielovská,V.;Tupý,K.: Vlastivěda pro 4. a 5. ročník základní 
školy (1. část); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 17184/97-20 cena: 79,00 Kč   

Danielovská,V.;Tupý,K.: Vlastivěda pro 4. a 5. ročník základní 
školy (2. část); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 26357/97-22 cena: 79,00 Kč   

Klímová,E. a kol.: Vlastivědný atlas pro 4. a 5. ročník ZŠ; 

vydání: 1. 
 2006 Geodézie ČS 

čj.: 10056/2000-22 cena: 98,00 Kč   

kol. autorů: Vlastivědné mapy pro 1. stupeň základních škol; 

vydání: 4., doložka prodloužena 
 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17070/99-22 cena: 69,00 Kč   

Hronek,M.: Vlastivěda 5 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SUŘ 2003 Prodos 
čj.: 14202/97-20 cena: 73,50 Kč + 23,10 Kč   



Garzina,I.: Vlastivěda 5; vydání: 1. SUŘ 2005 Scientia 
čj.: 22394/99-22 cena: 115,00 Kč   

Augusta,P.;Honzák,F.: Vlastivěda pro 5. ročník - polská verze; 

vydání: 1. 
 2003 SPL - Práce 

čj.: 34617/97-22 cena:    

Augusta,P.;Honzák,F.: Vlastivěda pro 5. ročník (učebnice a 
pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 SPL - Práce 

čj.: 35262/99-22 cena: 85 Kč + 39 Kč   

Chalupa,P.;Zwettler,O.: Vlastivěda pro 5. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2002 SPN, a.s. 
čj.: 19426/96-22 cena: 78,00 Kč   

Klímová,E. a kol.: Školní atlas České republiky; vydání: 1.  2005 Geodézie ČS 
čj.: 21757/99-22 cena: 198,00 Kč   

Hudební výchova 

Rajmon,R.;Střelák,M.: Hudební výchova pro 5. ročník ZŠ; 

vydání: 4. přepracované 
SUŘ 2004 Fortuna 

čj.: 14023/98-22 cena: 79,00 Kč   

Kolář,J.;Štíbrová,I.: Hudební výchova pro 5. ročník; vydání: 1. SUŘ 2001 Jinan 
čj.: 18783/95-22 cena: 65,00 Kč   

Kyzlinková,L.: Hudební slabikář – pracovní sešit hudební 
výchovy pro 1. stupeň základních škol; vydání:  

 2001 L. Kyzlinková 

čj.: 13294/95-22 cena: 25,00 Kč   

Lišková,M.;Hurník,L.: Hudební výchova pro 5. ročník ZŠ 
(učebnice a CD); vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 17203/98-22 cena: 73 Kč + 170 Kč   

Výtvarná výchova 

Šamšula,P.: Obrazárna v hlavě 1, 2 (výtvarná čítanka pro 2. - 5. 
ročník); vydání: 1. 

SUŘ 2001 SPL - Práce 

čj.: 21897/95-22 cena: po 129 Kč   

Dvořáková,H.: Výtvarná výchova na prvním stupni II - pracovní 
sešit pro 4. - 5. ročník; vydání: 1. 

SUŘ 2004 Tobiáš 

čj.: 19481/98-22 cena: 109,00 Kč   

Pracovní činnosti 
Kociánová,L.: Praktické činnosti pro 1. - 5. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 13716/97-20 cena: 88,00 Kč   

Různé 

Resch,J.;Kuntner,E.: Jak se neutopit; vydání: 1.  2003 Hanex 
čj.: 19266/97-20 cena:    

Martincová,O. a kol.: Pravidla českého pravopisu (školní 
vydání včetně Dodatku); vydání: 1. 

 2005 Fortuna 

čj.: 25633/99-22 cena: 97,00 Kč   

Raynerová,C.: Nenič své chytré tělo; vydání: 1.  2002 Sonus 
čj.: 16749/96-22 cena:    

6. ročník 
Český jazyk 

Bičíková,V;Topil,Z.;Šafránek,F.: Český jazyk pro 6. ročník 
(učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2005 Tobiáš 

čj.: 27295/99-22 cena: 89 Kč + 41 Kč   

Hrdličková,H.;Beránková,E. a kol.: Český jazyk pro 6. ročník ZŠ 
a nižší ročníky víceletých gymnázií (I. díl - Učivo o jazyce, II. díl 

- Jazykové projevy, sloh, III. díl - Přehledy, tabulky, rozbory, 
cvičení); vydání: 1. 

SUŘ 2004 Alter 

čj.: 24866/98-22 cena: 78,50 Kč + 42 Kč + 35,10 Kč   

Bradáčová,L.;Horáčková,M. a kol.: Čítanka pro 6. ročník; 

vydání: 1. 
SUŘ 2004 Alter 



čj.: 16469/98-22 cena: měkká vazba -88 Kč, tvrdá vazba -108,60 Kč   

Horáčková,M.;Staudková,H. a kol.: Literární výchova pro 6. 
ročník ZŠ (doplněk k Čítance pro 6. ročník); vydání: 1. 

SUŘ 2004 Alter 

čj.: 16469/98-22 cena: 20,00 Kč   

Novák,F.;Příborská,O.: Čítanka textů literárních děl různých 
žánrů s nápovědou; vydání: 1. 

 2002 Blug 

čj.: 23592/96-22 cena: 69,00 Kč   

Štěpán,L;Richter,V.: Čítanka plná humoru pro 6. ročník; 

vydání: 1. 
SUŘ 2005 Dialog 

čj.: 15760/99-22 cena: 129,00 Kč   

Kamiš,K.;Dlouhý,M.: Pravopisná čítanka pro základní školu; 

vydání: 1. 
 2002 Fortuna 

čj.: 14587/96-20 cena: 64,00 Kč   

Styblík,V.: Přehledná mluvnice češtiny pro ZŠ pro ZŠ a víceletá 
gymnázia; vydání: 2. doplněné 

 2003 Fortuna 

čj.: 22779/97-20 cena: 69,00 Kč   

Fucimanová,M.: Sloh pro 6. - 9. ročník ZŠ; vydání: 2.  2001 Fortuna 
čj.: 23733/94-22 cena: 73,00 Kč   

Havránek;Jedlička: Stručná mluvnice česká; vydání: 26. 
doplněné 

 2003 Fortuna 

čj.: 22778/97-20 cena: 98,00 Kč   

Beránková,E.;Lederbuchová,L.: Trocha (literární) teorie; vydání: 1.  2004 Fortuna 
čj.: 15823/98-22 cena: 69,00 Kč   

Čeňková,J.;Marinková,H.;Solfronková,J.: Čítanka pro 6. ročník 
ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Fortuna 

čj.: 13208/95-22 cena: 67,00 Kč   

Adlt,J.: Literární výchova pro 6. - 9. ročník ZŠ a pro odpovídající 
ročníky víceletých gymnázií; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 23964/97-20 cena: 67,00 Kč   

Nezkusil,V.: Literární výchova pro 6. - 7. ročník ZŠ - Rozmluvy 
o světě literatury; vydání: 1. 

SUŘ 2005 Fortuna 

čj.: 16297/99-22 cena: 78,00 Kč   

Měchurová,A.;Žáček,J.;Hanzová,M.: Čítanka pro 6. ročník 
základní školy a primu víceletého gymnázia; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Fragment 

čj.: 23004/96-22 cena: 109,00 Kč   

Brabcová,R.: Čeština našich dní; vydání: 1. SUŘ 2002 Jinan 
čj.: 20713/96-22 cena: 98,00 Kč   

Brabcová,R.;Pokorná: Čeština pro 6. ročník základní školy 
(učebnice díl A, B, pracovní sešit); vydání: 1., doložka 

prodloužena 

SUŘ 2006 Jinan 

čj.: 13370/2000-22 cena: po 49 Kč   

Uličný,O. a kol.: Český jazyk pro 6. ročník základní školy 
(učebnice a pracovní sešit); vydání:  

SUŘ 2003 Jinan 

čj.: 22780/97-20 cena: 68 Kč + 36 Kč   

Fialová,Z.;Podzimek,J.: Čítanka s literární výchovou 6; 

vydání: 1. 
SUŘ 2003 MOBY DICK 

čj.: 24368/97-20 cena: 98,50 Kč   

Styblík,V.: Co mám umět z českého jazyka (v 6. - 9. ročníku); 
vydání: 1. 

SUŘ 2002 Pansofia 

čj.: 21021/95-22 cena: 65,00 Kč   

Müllerová,O.: Dialog v hodinách češtiny 1, 2 s metodickými 
poznámkami; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Pansofia 

čj.: 24904/96-20 cena: 27 Kč + 35 Kč   

Hirschová,M.: Český jazyk 6; vydání: 1. SUŘ 2004 Prodos 
čj.: 14233/98-22 cena: 77,70 Kč   

Dorovská,D.;Řeřichová,V.: Čítanka 6 (učebnice a pracovní SUŘ 2004 Prodos 



sešit); vydání: 1. 
čj.: 25305/98-22 cena: 132,30 Kč + 27,30 Kč   

Pokorná,H.;Synecká,Z.: Český jazyk pro 6. ročník ZŠ a nižší 
ročníky osmiletých gymnázií, 1. díl; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Prospektrum 

čj.: 27785/96-20 cena: 79,00 Kč   

Pokorná,H.;Synecká,Z.: Český jazyk pro 6. ročník ZŠ a nižší 
ročníky osmiletých gymnázií, 2. díl; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Prospektrum 

čj.: 14788/97-20 cena: 85,00 Kč   

Pokorná,H.;Synecká,Z.: Pracovní sešit - český jazyk pro 6. 
ročník ZŠ a nižší ročníky osmiletých gymnázií; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Prospektrum 

čj.: 32419/97-22 cena: 65,00 Kč   

Šrut,P.;Lukešová,B.: Čítanka pro 6. ročník základní školy; 

vydání: 1. 
SUŘ 2005 Scientia 

čj.: 19651/99-22 cena: 94,50 Kč   

Müllerová,O.;Hoffmannová,J.;Hoffmann,B.: Český jazyk 6 
(Mluvnice, Literatura a komunikace, Procvičujeme, 

opakujeme); vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPL - Práce 

čj.: 17164/98-22 cena: 89 Kč + 99 Kč + 59 Kč   

Styblík.V. a kol.: Český jazyk pro 6. ročník ZŠ a pro 
odpovídající ročník víceletých gymnázií; vydání: 1. 

SUŘ 2003 SPN, a.s. 

čj.: 16297/97-20 cena: 69,00 Kč   

Soukal,J.: Čítanka pro 6. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2003 SPN, a.s. 
čj.: 26959/97-20 cena: 69,00 Kč   

Soukal,J.: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2004 SPN, a.s. 
čj.: 23219/98-22 cena: 69,00 Kč   

Bičíková;Topil: Český jazyk s Tobiášem - 1. Stavba, tvoř. a výz. 
slov.Druhy slov. 2.Podst. jm. 3.Slovesa. 4.Příd. jm., zájmena, 

číslovky a neoheb. slov. druhy. 5.Věta jednod. I 6.Věta jednod. 
II 7.Souvětí. Zvláštnosti vět. skladby. 8.Pravopis. 9.Hláskosloví, 

pouč o jaz.; vydání:  

 2001 Tobiáš 

čj.: 21458/95-22 cena: po 56 Kč   

Martinková,V.: Literatura 6; vydání: 1. SUŘ 2003 Trizonia 
čj.: 28200/97-20 cena: 110,00 Kč   

Martinková,V.: Malá čítanka 6; vydání: 1. SUŘ 2003 Trizonia 
čj.: 28200/97-20 cena: 110,00 Kč   

Martinková,V.: Teorie literatury netradičně (učebnice a 
metodický průvodce); vydání: 2. 

SUŘ 2002 Trizonia 

čj.: 10417/96-22 cena: 140 Kč + 45 Kč   

Matematika 

Coufalová,J. a kol.: Matematika pro 6. ročník základní školy; 

vydání: 1. 
SUŘ 2004 Fortuna 

čj.: 22332/98-22 cena: 79,00 Kč   

Cihlář,J.;Zelenka,M.: Matematika pro 6. ročník ZŠ - 1. a 2. díl; 
vydání: 2. 

SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 24730/96-26 cena: po 69 Kč   

Dytrych,M.;Dobiasová,I.;Livňanská,L.: Sbírka úloh z 
matematiky pro nižší ročníky víceletých gymnázií a 2. stupeň 

ZŠ; vydání:  

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 20376/97-20 cena: 95,00 Kč   

kol. autorů: Slovní úlohy řešené rovnicemi; vydání: 1.  2004 HAV - sdružení 
podnikatelů 

čj.: 29250/98-22 cena: 99,00 Kč   

Frýzek,M.: Matematika – pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ; 

vydání: 1., doložka prodloužena 
SUŘ 2006 Kvarta 

čj.: 20462/2000-22 cena: 55,00 Kč   

Müllerová,J. a kol.: Matematika pro 6. ročník ZŠ - Aritmetika, SUŘ 2006 Kvarta 



Geometrie; vydání: 1., doložka prodloužena 
čj.: 20462/2000-22 cena: 65 Kč + 74 Kč   

Koman,M.;Kuřina,F.;Tichá,M.: Matematika pro 6. ročník, 1. díl; 
vydání: 1. 

SUŘ 2004 MÚ AV ČR 

čj.: 22584/98-22 cena: 53,00 Kč   

Koman,M.;Kuřina,F.;Tichá,M.: Matematika pro 6. ročník, 2. díl; 
vydání: 1. 

SUŘ 2004 MÚ AV ČR 

čj.: 34888/98-22 cena: 55,00 Kč   

Koman,M.;Kuřina,F.;Tichá,M.: Matematika pro 6. ročník, 3. díl; 
vydání: 1. 

SUŘ 2005 MÚ AV ČR 

čj.: 28143/99-22 cena: 59,00 Kč   

Blažková,R.: Sbírka úloh z matematiky s náměty z ekologie pro 
2. stupeň ZŠ; vydání: 2. 

 2003 Nakladatelství Software 

čj.: 36148/97-22 cena:    

Rosecká,Z.: Aritmetika 6 (učebnice a 2 pracovní sešity - 
Počtářské chvilky 6; Desetinná čísla a Dělitelnost); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Nová škola 

čj.: 27584/97-20 cena: U - 45 Kč, PS - po 17 Kč   

Rosecká,Z.;Růžička,J.: Geometrie 6 (učebnice a pracovní 
sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Nová škola 

čj.: 25233/97-20 cena: 45 Kč a 17 Kč   

Molnár,J. a kol.: Matematika pro 6. ročník ZŠ (učebnice a 
pracovní sešit 1, 2 - žákovská/učitelská verze); vydání: 1. 

SUŘ 2004 Prodos 

čj.: 16852/98-22 cena: 98,70/132,30 Kč a po 42/63 Kč   

Běloun,F. a kol.: Sbírka úloh z matematiky pro základní školu; 

vydání: 8. upravené 
 2004 Prometheus 

čj.: 14427/98-22 cena: 68,00 Kč   

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika 
pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Dělitelnost; vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Prometheus 

čj.: 14982/2000-22 cena: 58,00 Kč   

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika 
pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Kladná a záporná čísla; 

vydání: 1. 

SUŘ 2004 Prometheus 

čj.: 32543/97-23 cena: 58,00 Kč   

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika 
pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Osová a středová 

souměrnost; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Prometheus 

čj.: 14982/2000-22 cena: 58,00 Kč   

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika 
pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Úvodní opakování; 

vydání: 2. 

SUŘ 2003 Prometheus 

čj.: 12364/97-21 cena: 58,00 Kč   

Šarounová,A. a kol.: Matematika 6, 1. díl; vydání: 1. SUŘ 2002 Prometheus 
čj.: 16091/96-26 cena: 72,00 Kč   

Šarounová,A.: Matematika 6, 2. díl; vydání: 1. SUŘ 2002 Prometheus 
čj.: 24000/96-20 cena: 72,00 Kč   

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 6. ročník ZŠ, 1. díl - 
Opakování z aritmetiky a geometrie; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Prometheus 

čj.: 17046/97-20 cena: 56,00 Kč   

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 6. ročník ZŠ, 2. díl - 
Desetinná čísla, dělitelnost; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Prometheus 

čj.: 22976/97-20 cena: 56,00 Kč   

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 6. ročník ZŠ, 3. díl - 
Úhel,trojúhelník,osová souměrnost,krychle a kvádr; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Prometheus 

čj.: 28667/97-20 cena: 56,00 Kč   

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník SUŘ 2004 Prometheus 



ZŠ; vydání: 1. 
čj.: 16747/98-22 cena: 66,00 Kč   

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Pracovní sešit z matematiky pro 2. 
stupeň ZŠ - Desetinná čísla; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Prometheus 

čj.: 20831/95-26 cena: 38,00 Kč   

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Pracovní sešit z matematiky pro 2. 
stupeň ZŠ - Krychle a kvádr; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Prometheus 

čj.: 16629/96-26 cena: 38,00 Kč   

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Pracovní sešit z matematiky pro 2. 
stupeň ZŠ - Trojúhelníky, rovnoběžníky, hranoly; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Prometheus 

čj.: 29382/96-21 cena: 38,00 Kč   

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Pracovní sešit z matematiky pro 2. 
stupeň ZŠ - Základní geometrické útvary; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Prometheus 

čj.: 10896/96-23 cena: 38,00 Kč   

Divíšek,J. a kol.: Matematika pro 5. ročník ZŠ - Doplněk pro třídy 
s rozšířeným vyučováním matematiky a 

přířodovědnýchpředmětů; vydání: 2. 

SUŘ 2003 Prometheus 

čj.: 20505/97-20 cena: 25,00 Kč   

Mäsiar,P. a kol.: Matematika pro 6. ročník ZŠ - Doplněk pro třídy 
s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných 

předmětů, platnost učebnice prodloužena; vydání: 2. 

SUŘ 2003 Prometheus 

čj.: 20506/97-20 cena: 25,00 Kč   

Česenek,J.: Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník ZŠ; 

vydání: 3. 
SUŘ 2002 Prometheus 

čj.: 17089/96-26 cena: 56,00 Kč   

Čižmár,J.: Matematika pro 6. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 4. SUŘ 2002 Prometheus 
čj.: 17089/96-26 cena: po 64 Kč   

Trejbal,J.: Sbírka zajímavých úloh z matematiky, 1. díl; vydání: 1. SUŘ 2001 Prometheus 
čj.: 17731/95-22 cena: 66,00 Kč   

Cihlář,J.;Zelenka,M.: Matematika 6 (učebnice a 2 pracovní 
sešity); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Pythagoras Publishing, 
a.s. 

čj.: 21437/97-20 cena: 98 Kč + po 45 Kč   

Novotná,J. a kol.: Matematika s Betkou 1 (pro 6. ročník základní 
školy) - učebnice a pracovní sešit; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Scientia 

čj.: 17744/95-26 cena: 99,80 Kč + 41 Kč   

Trejbal,J.: Matematika pro 6. ročník ZŠ - 1. díl; vydání: 1. SUŘ 2003 SPN, a.s. 
čj.: 15145/97-20 cena: 69,00 Kč   

Trejbal,J.;Jirotková,D.;Sýkora,V.: Matematika pro 6. ročník ZŠ - 
2. díl; vydání: 1. 

SUŘ 2003 SPN, a.s. 

čj.: 26030/97-20 cena: 79,00 Kč   

Fyzika 

Lustigová,Z.: Fyzika pro 6. a 7. ročník základních škol; 
vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 24541/97-20 cena: 98,00 Kč   

Šedivý,J.: Úlohy z fyziky pro základní školy - 1.část; vydání: 1. SUŘ 2001 Fortuna 
čj.: 16804/95-22 cena: 49,00 Kč   

Janovič,J.;Rojko,M.;Hlad,O.: Doplněk k učivu fyziky pro 6. 
ročník základní školy s rozšířeným vyučováním matematice a 

přírodovědným předmětům; vydání: 4., v Prometheu 1. 

SUŘ 2002 Prometheus 

čj.: 17094/96-26 cena: 36,00 Kč   

Janovič,J.: Fyzika pro 6. ročník ZŠ (studijní část A, pracovní 
část B); vydání: 4. 

SUŘ 2002 Prometheus 

čj.: 17092/96-26 cena: 56 Kč + 39 Kč   

Bohuněk,J.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 6. ročník ZŠ; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 
SUŘ 2006 Prometheus 

čj.: 14985/2000-22 cena: 32,00 Kč   



Macháček,M.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 6. ročník ZŠ; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 
SUŘ 2006 Prometheus 

čj.: 14987/2000-22 cena: 32,00 Kč   

Kolářová,R.;Bohuněk,J.: Fyzika pro 6. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2004 Prometheus 
čj.: 16744/98-22 cena: 85,00 Kč   

Macháček,M.: Fyzika pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 
SUŘ 2006 Prometheus 

čj.: 17956/2000-22 cena: 109,00 Kč   

Rojko,M. a kol.: Fyzika I - Fyzika kolem nás -  pro základní a 
občanskou školu (žák. a učit. verze); vydání: 1., doložka 

prodloužena 

SUŘ 2005 Scientia 

čj.: 31694/99-22 cena: 86,10 Kč + 94,50 Kč   

Jáchim,F.;Tesař,J.: Fyzika pro 6. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2005 SPN, a.s. 
čj.: 17894/99-22 cena: 75,00 Kč   

Vystrčil,M.;Vystrčilová,J.: Sbírka úloh z fyziky pro základní 
školy a víceletá gymnázia; vydání: 2. 

 2003 Švec software 

čj.: 33580/97-22 cena: 65,00 Kč   

Přírodopis 

Kvasničková,D. a kol.: Ekologický přírodopis pro 6. ročník ZŠ a 
nižší ročníky víceletých gymnázií (učebnice a pracovní sešit); 

vydání: 2., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Fortuna 

čj.: 16344/2000-22 cena: 89 Kč a 49 Kč   

Kvasničková,D.: Základy ekologie; vydání: 1. SUŘ 2002 Fortuna 
čj.: 13434/96-22 cena: 112,00 Kč   

Kočárek,ml.,E.;Kočárek,E.: Přírodopis pro 6. ročník ZŠ; 

vydání: 1. 
SUŘ 2003 Jinan 

čj.: 21514/97-20 cena: 105,00 Kč   

Maleninský,M.;Škoda,B.: Botanika I (Nižší rostliny a houby); 

vydání: 1. 
SUŘ 2003 Nakladatelství České 

geografické společnosti 

čj.: 24311/97-20 cena: 71,00 Kč   

Maleninský,M.;Smrž,J.: Zoologie I (Bezobratlí); vydání: 1. SUŘ 2003 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 22877/97-20 cena: 79,00 Kč   

Havlík,I.: Přírodopis pro 6. ročník ZŠ (pracovní sešit); vydání: 1. SUŘ 2004 Nová škola 
čj.: 21664/98-22 cena: 18,00 Kč   

Havlík,I.: Přírodopis pro 6. ročník ZŠ (učebnice); vydání: 1. SUŘ 2004 Nová škola 
čj.: 19719/98-22 cena: 59,00 Kč   

Froněk,J.;Jurčák,J. a kol.: Přírodopis 6 (učebnice a pracovní 
sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Prodos 

čj.: 30444/97-22 cena: 84 Kč a 29,40 Kč   

Dobroruka,L.,J. a kol.: Přírodopis I pro 6. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2003 Scientia 
čj.: 19852/97-20 cena: 129,20 Kč   

Černík,V. a kol.: Přírodopis pro 6. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2005 SPN, a.s. 
čj.: 18080/99-22 cena: 115,00 Kč   

Zeměpis 

Krausová,M.;Kraus,P. a kol.: Zeměpis pro 6. - 7. ročník ZŠ a 
nižší ročníky víceletých gymnázií - Světadíly; vydání: 1. 

SUŘ 2005 Alter 

čj.: 16173/99-22 cena: 88,20 Kč   

Chalupa,P. a kol.: Zeměpis pro 6. - 7. ročník ZŠ a nižší ročníky 
víceletých gymnázií - Světový oceán, Evropa; vydání: 1. 

SUŘ 2005 Alter 

čj.: 16170/99-22 cena: 67,20 Kč   

Pavlů,R.;Seifert,V.: Zeměpis pro 6. ročník ZŠ a nižší ročníky 

víceletých gymnázií - Krajinná sféra I; vydání: 1. 
SUŘ 2004 Alter 

čj.: 16354/98-22 cena: 39,50 Kč   

Kholová,H.;Pavlů,R.: Zeměpis pro 6. ročník ZŠ a nižší ročníky 
víceletých gymnázií - Krajinná sféra II; vydání: 1. 

SUŘ 2004 Alter 



čj.: 16354/98-22 cena: 47,90 Kč   

Holovská,H;Pavlů,R. a kol.: Zeměpis pro 6. ročník ZŠ a nižší 
ročníky víceletých gymnázií - Vesmír, mapa; vydání: 1. 

SUŘ 2004 Alter 

čj.: 16354/98-22 cena: 39,50 Kč   

Brychtová,Š.;Brinke,J.;Herink,J.: Planeta Země - Zeměpis pro 
6. a 7. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2. 

opravené, platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Fortuna 

čj.: 24397/2000-22 cena: 99 Kč a 47 Kč   

Baar,V.: Pracovní sešit k učebnici Zeměpis světadílů, oceánů a 
Ruska pro 6. a 7. ročník ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2006 Fortuna 

čj.: 29423/99-22 cena: 48,00 Kč   

Brinke,J. a kol.: Zeměpis světadílů, oceánů a Ruska; vydání: 1. SUŘ 2003 Fortuna 
čj.: 15178/97-20 cena: 89,00 Kč   

Klímová,E. a kol.: Školní atlas České republiky; vydání: 1.  2005 Geodézie ČS 
čj.: 21757/99-22 cena: 198,00 Kč   

Vencálek J. a kol.: Haná a horní Pomoraví; vydání:  SUŘ 2003 Jaroslav Vencálek 
čj.: 32848/96-20 cena: 85,00 Kč   

Vencálek,J.: Severní Morava a české Slezsko - geografie 
místního regionu pro základní školy; vydání:  

SUŘ 2002 Jaroslav Vencálek 

čj.: 23157/95-22 cena:    

Vencálek,J. a kol.: Slovácko - geografie místního regionu pro základní 

školy; vydání: 1. 
SUŘ 2005 Jaroslav Vencálek 

čj.: 15975/99-22 cena: 180,00 Kč   

Vencálek,J.: Valašsko - geografie místního regionu pro základní školy; 

vydání:  
SUŘ 2002 Jaroslav Vencálek 

čj.: 23157/95-22 cena:    

kol. autorů: Školní atlas České republiky; vydání: 1.  2006 Kartografie Praha 
čj.: 19540/2000-22 cena: 99,00 Kč   

kol. autorů: Školní atlas světa; vydání: 1.  2006 Kartografie Praha 
čj.: 13332/2000-22 cena: 275,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Afrika, Austrálie, 

Oceánie; vydání: 1., doložka prodloužena 
SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 45,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Amerika; 

vydání: 1., doložka prodloužena 
SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 45,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Asie; vydání: 1., 
doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 45,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Česká 
republika; vydání: 1., doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 55,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Evropa; 

vydání: 1., doložka prodloužena 
SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 55,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Obecný 
zeměpis; vydání: 1., doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 25,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Svět; vydání: 1., 
doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 25,00 Kč   

Lorenc,P.: Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ - Daleké světadíly a 
oceány; vydání: 1. 

SUŘ 2003 MOBY DICK 

čj.: 28272/97-20 cena: 77,00 Kč   

Lorenc,P.: Zeměpis pro 6. ročník ZŠ - Živá planeta; vydání: 1. SUŘ 2003 MOBY DICK 
čj.: 22890/97-20 cena: 72,80 Kč   



Herink,J.;Tlach,S.: Základy zeměpisných znalostí; vydání: 1.  2004 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 24879/98-22 cena: 69,00 Kč   

Kühnlová,H.;Affolter,R.: Jak znám Afriku a Austrálii (pracovní 

sešit); vydání: 2., doložka prodloužena 
SUŘ 2005 Nakladatelství České 

geografické společnosti 

čj.: 27594/99-22 cena: 47,00 Kč   

Kühnlová,H.;Peštová,J.: Poznáváme největší světadíly - 
Amerika, Asie (pracovní sešit); vydání: 1., doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 27594/99-22 cena: 47,00 Kč   

Peštová, J.: Praktický zeměpis (pracovní sešit); vydání: 1. SUŘ 2005 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 32984/98-22 cena: 47,00 Kč   

Červinka,P.;Tampír,V.: Přírodní prostředí - Země a její tvář 
(pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2005 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 11210/99-22 cena: 47,00 Kč   

Řezníčková,D.: Žijeme v Evropě (pracovní sešit); vydání: 1., 
doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 27594/99-22 cena: 47,00 Kč   

Červinka,P.;Tampír,V.: Přírodní prostředí Země - učebnice 
zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 11578/96-22 cena: 89,00 Kč   

Holeček,M.;Janský,B.;Tlach,S.: Zeměpis světa 1 - učebnice 
zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 15803/96-22 cena: 73,00 Kč   

Holeček,M.;Janský,B. a kol.: Zeměpis světa 2 - učebnice 
zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 25660/96-26 cena: 79,00 Kč   

Jeřábek,M.;Vilímek,V.: Zeměpis světa 3 - učebnice zeměpisu 
pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 31266/96-20 cena: 79,00 Kč   

Voženílek,V.;Demek,J.: Zeměpis 1 - Planeta Země, Glóbus a 
mapa, Přírodní složky a oblasti Země (učebnice a pracovní 

sešit - žákovská/učitelská verze); vydání: 1. 

SUŘ 2006 Prodos 

čj.: 24526/2000-22 cena: učebnice 84 Kč/126 Kč, PS 42 Kč   

Bujnová,H.; Novotný,J.;Skokan,L.: Afrika, Amerika, Austrálie. 
Světový oceán a polární oblasti - zeměpis pro ZŠ a nižší 

ročníky osmiletých gymnázií; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Prospektrum 

čj.: 16969/97-20 cena: 110,00 Kč   

Červinka,P.;Braun,R.: Afrika, Austrálie a Antarktida; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 24427/2000-22 cena: 58,80 Kč   

Braun,R;Červinka,P.: Amerika; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena 

SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 24427/2000-22 cena: 50,40 Kč   

Červinka,P.;Braun,R.: Asie; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena 

SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 24427/2000-22 cena: 60,90 Kč   

Skokan,L.;Bursa,M.;Peštová,J.: Geografické tabulky; vydání: 3. 
přepracované 

SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 28501/2000-22 cena: 75,60 Kč   

Kastner a kol.: Mapy - příroda - životní prostředí; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 24427/2000-22 cena: 89,30 Kč   

Novák,S.;Demek,J.: Planeta Země se představuje; vydání: 1. SUŘ 2003 SPL - Práce 
čj.: 27306/97-20 cena: 99,00 Kč   

Braun,R.: Seminář a praktikum ze zeměpisu; vydání: 1.  2004 SPN, a.s. 
čj.: 29564/97-22 cena: 63,00 Kč   



Demek,J.;Horník,S.: Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ - Planeta 
Země a její krajiny; vydání: 1. 

SUŘ 2003 SPN, a.s. 

čj.: 12546/97-20 cena: 79,00 Kč   

Demek,J. a kol.: Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ - Zeměpis 
světadílů; vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 34977/97-22 cena: 89,00 Kč   

Tomeš,J.,Jelínek,R.: Školní atlas - Dnešní svět; vydání: 1. opr.  2002 Terra 
čj.: 23983/96-22 cena: 179,00 Kč   

Bičík,I. a kol.: Školní atlas dnešního světa; vydání: 1.  2006 Terra 
čj.: 17763/2000-22-23 cena:    

Dějepis 

Hlavačka: Dějiny moderní doby I; vydání: 1. SUŘ 2002 Fortuna 
čj.: 22109/96-22 cena: 67,00 Kč   

Charvát,P.;Neustupný,E.;Pečírková,J.: Lidé v dějinách - 
Pracovní sešit k učebnicím Pravěk, Starověk; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 17963/96-22 cena: 49,00 Kč   

Petráňová;Kryl,: Lidé v dějinách - Pracovní sešit k učebnicím 
Středověk, Raný novověk; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 18343/97-20 cena: 47,00 Kč   

Charvát,P.;Pečírková,J.: Lidé v dějinách - Starověk; vydání: 1. SUŘ 2001 Fortuna 
čj.: 14253/95-22 cena: 63,00 Kč   

Pravěk, starověk – dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; 

vydání: 1. 
SUŘ 2001 Kartografie Praha 

čj.: 19748/95-22 cena: 69,00 Kč   

Schulzová,E.: Dějepis 6 - Pravěk, starověk (pracovní sešit); 
vydání: 1. 

SUŘ 2004 Prodos 

čj.: 13677/98-22 cena: 29,40 Kč   

Koucká,I.: Dějepis 6 - Pravěk, starověk (učebnice); vydání: 1. SUŘ 2004 Prodos 
čj.: 13677/98-22 cena: 96,60 Kč   

Marek,V.: Pravěk, starověk 1, 2; vydání: 1. SUŘ 2001 Scientia 
čj.: 16370/95-22 cena: 79,80 Kč + 83 Kč   

Michovský,V.: Pravěk a starověk pro ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 2. SUŘ 2002 SPL - Práce 
čj.: 25757/96-22 cena: 75 Kč + 79 Kč   

Augusta,P.;Honzák,F.: Dějiny pravěku a starověkého Orientu; 

vydání: 2. 
SUŘ 2006 SPL - Práce 

čj.: 22245/2000-22 cena: 79,00 Kč   

Augusta,P.;Honzák,F.: Dějiny starověkého Řecka a Říma; 

vydání: 2. 
SUŘ 2006 SPL - Práce 

čj.: 22245/2000-22 cena: 89,00 Kč   

Augusta,P.: Pracovní sešit k Dějinám pravěku a starověkého 
Orientu a starověkého Řecka a Říma; vydání: 1. 

SUŘ 2002 SPL - Práce 

čj.: 30989/96-20 cena: 29,00 Kč   

Hrbek: České dějiny z ptačí perspektivy - pracovní učebnice; 

vydání: 1. 
 2002 SPN, a.s. 

čj.: 19081/96-22 cena: 67,00 Kč   

Rulf,J;Válková,V.: Dějepis pro 6. ročník ZŠ - pravěk a starověk; 

vydání: 1. 
SUŘ 2003 SPN, a.s. 

čj.: 10759/97-20 cena: 98,00 Kč   

Občanská výchova 

Sokol,J.: Čtení z Bible - výběr textů ze Starého a Nového 
zákona; vydání: 1. 

 2001 Česká biblická 
společnost 

čj.: 17247/95-22 cena: 180,00 Kč   

Langová a kol.: Občanská výchova I pro 6. a 7. ročník ZŠ; 

vydání: 1. 
SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 31567/97-20 cena: 79,00 Kč   

Kolektiv autorů: Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2003 Nakladatelství Olomouc 



čj.: 17419/97-20 cena: 90,00 Kč   

Valenta,M.: Občanská výchova pro 6. ročník; vydání: 1. SUŘ 2001 SPL - Práce 
čj.: 13474/95-26 cena: 89,00 Kč   

Dudák,V.;Inquort,R.;Mareda,R.: Občanská výchova pro 6. 
ročník ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2005 SPN, a.s. 

čj.: 15824/99-22 cena: 75,00 Kč   

Fischerová,D.: Občanská výchova pro 6. -  9. ročník ZŠ (1., 2., 
3.část, pracovní sešit); vydání: platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2004 Vyšehrad 

čj.: 30034/98-22 cena: po 60 Kč a 46 Kč   

Rodinná výchova 

Fenwicková,E.;Walker,R.: Sexuální výchova - Průvodce 
citovým a tělesným dozráváním; vydání: 1. 

 2002 Cesty 

čj.: 19218/95-22 cena:    

Donát: Důvěrně a otevřeně o sexualitě; vydání: 1.  2002 Fortuna 
čj.: 17297/95-22 cena: 79,00 Kč   

Marádová,E.: Rodinná výchova – Hygienické návyky péče o 
zdraví; vydání: 2. 

SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 23584/96-20 cena: 54,00 Kč   

Marádová,E.: Rodinná výchova – Výživa a příprava pokrmů; 

vydání: 2. 
SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 23585/96-20 cena: 57,00 Kč   

Marádová,E.: Rodinná výchova – Zdravý životní styl I; vydání: 1. SUŘ 2004 Fortuna 
čj.: 13495/98-22 cena: 73,00 Kč   

Stádníková,H.: Mami, ušila jsem si ...; vydání: 1.  2001 SPL - Práce 
čj.: 16953/95-22 cena: 49,00 Kč   

Kašparová,Z.;Houška,T. a kol.: Sám sebou 1, 2, 3, 4; vydání: 1. SUŘ 2002 Tomáš Houška 
čj.: 22288/96-22 cena: po 49 Kč   

Hudební výchova 

Mihule,J.;Střelák,M.: Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; 

vydání: 2. přepracované, ve 
SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 26321/97-20 cena: 86,00 Kč   

Kolář,J.;Štíbrová,I.: Hudební výchova pro 6. ročník; vydání: 1. SUŘ 2002 Jinan 
čj.: 22558/96-20 cena: 78,00 Kč   

Střelák,M.: Sólo pro všechny - I. Lidové písně; II. Všelijaké 
písničky; vydání: 1. 

 2001 McPrint 

čj.: 15836/95-22 cena: 69 Kč + 69 Kč   

Herden: My pozor dáme a nejen posloucháme (posloucháme 
hudbu se žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých 

gymnázií, učebnice a audiokazeta); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Scientia 

čj.: 30631/97-20 cena: 178,50 Kč + 244 Kč   

Charalambidis,A.;Pilka,J. a kol.: Hudební výchova pro 6. ročník 
ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 17203/98-22 cena: 73 Kč + 170 Kč   

Horáček,J.: Kytara pro každého - 1., 2. díl; vydání:   2002 Tercie 
čj.: 18842/96-22 cena: po 59 Kč   

Vrkočová,L.: Slovníček základních hudebních pojmů; vydání: 1.  2001 Vrkočová Ludmila 
čj.: 10398/95-22 cena: 80,00 Kč   

Výtvarná výchova 

Fulková a kol.: Výtvarná výchova pro 6. a 7. ročník ZŠ a 
víceletá gymnázia; vydání: 1. 

SUŘ 2004 Fortuna 

čj.: 22230/98-22 cena: 175,00 Kč   

Karpetová,B.;Sládková,K.: Nenuda – Cestujeme po Evropě 
(učebnice a metodický průvodce); vydání: 1. 

 2002 Prostor 

čj.: 27485/96-20 cena:    

Karpetová,B.;Sládková,K.: Nenuda - V duchu českých tradic 
(učebnice a metodický průvodce); vydání: 1. 

 2001 Prostor 



čj.: 24931/95-22 cena: 99 Kč + 26 Kč   

Šamšula,P.: Obrazárna v hlavě 3 (výtvarná čítanka pro 6. 
ročník); vydání: 1. 

SUŘ 2002 SPL - Práce 

čj.: 22557/96-22 cena: 109,00 Kč   

Šamšula,P.;Adamec.J.: Průvodce výtvarným uměním I; 
vydání: 2. 

SUŘ 2006 SPL - Práce 

čj.: 25706/2000-22 cena: 159,00 Kč   

Adamec,J.;Šamšula,P.: Průvodce výtvarným uměním II; 
vydání: 2. 

SUŘ 2006 SPL - Práce 

čj.: 25706/2000-22 cena: 159,00 Kč   

Bláha,J.;Šamšula,P.: Průvodce výtvarným uměním III; vydání: 2. SUŘ 2006 SPL - Práce 
čj.: 25706/2000-22 cena: 159,00 Kč   

Šamšula,P.;Hirschová,J.: Průvodce výtvarným uměním IV; 

vydání: 2. 
SUŘ 2006 SPL - Práce 

čj.: 25706/2000-22 cena: 159,00 Kč   

Bláha,J.;Slavík,J.: Průvodce výtvarným uměním V; vydání: 2. SUŘ 2006 SPL - Práce 
čj.: 25706/2000-22 cena: 159,00 Kč   

Zhoř,I.: Výtvarná výchova v projektech I - pracovní sešit pro 6. 
a 7. ročník; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Tobiáš 

čj.: 15466/95-22 cena: 79,00 Kč   

Pracovní činnosti 
Kričfalušijová,A.: Historie techniky (učebnice a metodická 

příručka); vydání: 1. 
SUŘ 2003 Albra 

čj.: 18117/97-20 cena: 52,00 Kč   

Kričfalušijová,A.: Technické materiály - dřevo, část A (učebnice 
a metodická příručka); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Albra 

čj.: 18118/97-20 cena: 39,00 Kč   

Kričfalušijová,A.: Technické práce – dřevo, část B; vydání: 1. SUŘ 2003 Albra 
čj.: 18119/97-20 cena: 39,00 Kč   

Oktavcová,E.: Začínáme šít; vydání: 1.  2001 Blug 
čj.: 17122/95-24 cena: 58,00 Kč   

Křenek: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - 
Elektrotechnika kolem nás; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 14460/97-20 cena: 68,00 Kč   

Dytrtová: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Pěstitelství; 
vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 13717/97-20 cena: 57,00 Kč   

Rambousek,V. a kol.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - 
Práce s počítačem; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 18377/97-20 cena: 78,00 Kč   

Mošna,F.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Práce s 
technickými materiály; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 16091/97-20 cena: 64,00 Kč   

Mošna,F.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Provoz a 
údržba domácnosti; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 18342/97-20 cena: 58,00 Kč   

Marádová,E.;Vodáková,J.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník 
ZŠ - Příprava pokrmů; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 14495/97-20 cena: 58,00 Kč   

Mošna,F. a kol.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Svět 
práce; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 18085/97-20 cena: 58,00 Kč   

Milec,A.: Pěstitelské práce v 6. ročníku ZŠ; vydání: 9. SUŘ 2002 SPN 
čj.: 10676/96-26 cena: 59,00 Kč   

Rádl,Z.: Technická výchova v 5. ročníku ZŠ; vydání: 7. SUŘ 2002 SPN 
čj.: 17066/96-26 cena: 68,00 Kč   



Mošna,F.: Technická výchova v 6. ročníku ZŠ; vydání: 8. SUŘ 2002 SPN 
čj.: 16067/96-26 cena: 57,00 Kč   

Informatika 

Franců,M.: Hrajeme si s okny – učebnice Windows a Office 95; 

vydání:  
 2003 CCB 

čj.: 32673/97-20 cena: 150,00 Kč   

Hrabcová,J.: Základy moderního PC – učebnice pro mládež a 
začátečníky; vydání: 1. 

 2003 CCB 

čj.: 10458/97-20 cena: 195,00 Kč   

Navrátil,P.: S počítačem na základní škole; vydání: 1.  2006 Computer Media 
čj.: 13624/2000-22 cena: 130,00 Kč   

Kmoch,P.: Informatika a výpočetní technika pro základní školy; 

vydání: 1. 
 2003 Computer Press Brno 

čj.: 22600/97-20 cena: 80,00 Kč   

Šimek,T.;Vacek,J.: Word pro základní školy; vydání: 1.  2004 Computer Press Brno 
čj.: 36366/97-22 cena: 95,00 Kč   

Halva,M.: Výpočetní technika - 1.díl (učebnice pro základní 
školy); vydání: 1. 

 2002 Global 

čj.: 26548/95-22 cena: 130,00 Kč   

Veselík,P.;Pecinovský,R.: Informatika pro ZŠ a víceletá 
gymnázia 1 - Windows 3.x (učebnice a pracovní sešit); 

vydání: 1. 

SUŘ 2003 Grada 

čj.: 31249/97-20 cena: 89 Kč a 59 Kč   

Veselík,P.;Pecinovský,R.: Informatika pro ZŠ a víceletá 
gymnázia 1 - Windows 95 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Grada 

čj.: 31249/97-20 cena: 89 Kč a 59 Kč   

Veselík,P.: Informatika pro ZŠ a víceletá gymnázia 2 - Windows 
3.x (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2004 Grada 

čj.: 24114/98-22 cena: 89 Kč a 59 Kč   

Veselík,P.: Informatika pro ZŠ a víceletá gymnázia 2 - Windows 
95 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2004 Grada 

čj.: 24114/98-22 cena: 89 Kč a 59 Kč   

Břicháč,P.: Informatika III - učebnice + pracovní sešit; vydání: 1. SUŘ 2002 Grada 
čj.: 11225/96-22 cena: 89 Kč a 59 Kč   

Volitelné předměty, různé 

Cvešpr,P.: Sprechen, sprechen, sprechen – německá konverzace; 

vydání: 1. 
 2003 Fortuna 

čj.: 24326/97-22 cena: 79,00 Kč   

Kroužek,J.: Základy administrativy pro základní školy; 

vydání: 1. 
 2005 Fortuna 

čj.: 17072/99-22 cena: 88,00 Kč   

Kadleček,J. a kol.: Základy rýsování pro ZŠ; vydání: 1.  2004 Prometheus 
čj.: 12859/98-22 cena: 59,00 Kč   

Martincová,O. a kol.: Pravidla českého pravopisu (školní 
vydání včetně Dodatku); vydání: 1. 

 2005 Fortuna 

čj.: 25633/99-22 cena: 97,00 Kč   

Běloun,F. a kol.: Tabulky pro základní školu; vydání: 8. 
přepracované, platnost doložky prodloužena 

 2006 Prometheus 

čj.: 14980/2000-22 cena: 68,00 Kč   

Dudák,V. a kol.: Seminář ze společenskovědních předmětů pro 
2. stupeň ZŠ; vydání: 1. 

 2003 SPN, a.s. 

čj.: 34230/97-22 cena: 79,00 Kč   



7. ročník 
Český jazyk 

Horáčková,M. a kol.: Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a nižší 
ročníky víceletých gymnázií (I. díl - Učivo o jazyce, II. díl - Sloh, 

sdělování a výměna informací, III. díl - Přehledy, tabulky, 
rozbory, cvičení); vydání: 1. 

SUŘ 2005 Alter 

čj.: 25947/99-22 cena: 84 Kč + 42 Kč + 44,10 Kč   

Lískovcová,M.;Bradáčová,L. a kol.: Čítanka pro 7. ročník a nižší 
ročníky víceletých gymnázií; vydání: 1. 

SUŘ 2005 Alter 

čj.: 25833/99-22 cena: měkká vazba -105 Kč, tvrdá vazba -126 Kč   

Lískovcová,M.;Staudková,H. a kol.: Literární výchova pro 7. ročník 
ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií  (doplněk k Čítance pro 

7. ročník); vydání: 1. 

SUŘ 2005 Alter 

čj.: 25833/99-22 cena: 25,00 Kč   

Novák,F.;Příborská,O.: Čítanka textů literárních děl různých 
žánrů s nápovědou; vydání: 1. 

 2002 Blug 

čj.: 23592/96-22 cena: 69,00 Kč   

Štěpán,L;Richter,V.: Čítanka plná humoru pro 7. ročník; 

vydání: 1. 
SUŘ 2004 Dialog 

čj.: 22661/98-22 cena: 129,00 Kč   

Kamiš,K.;Dlouhý,M.: Pravopisná čítanka pro základní školu; 

vydání: 1. 
 2002 Fortuna 

čj.: 14587/96-20 cena: 64,00 Kč   

Styblík,V.: Přehledná mluvnice češtiny pro ZŠ pro ZŠ a víceletá 
gymnázia; vydání: 2. doplněné 

 2003 Fortuna 

čj.: 22779/97-20 cena: 69,00 Kč   

Fucimanová,M.: Sloh pro 6. - 9. ročník ZŠ; vydání: 2.  2001 Fortuna 
čj.: 23733/94-22 cena: 73,00 Kč   

Havránek;Jedlička: Stručná mluvnice česká; vydání: 26. 
doplněné 

 2003 Fortuna 

čj.: 22778/97-20 cena: 98,00 Kč   

Beránková,E.;Lederbuchová,L.: Trocha (literární) teorie; vydání: 1.  2004 Fortuna 
čj.: 15823/98-22 cena: 69,00 Kč   

Čeňková,J.: Čítanka pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2002 Fortuna 
čj.: 26160/96-22 cena: 64,00 Kč   

Adlt,J.: Literární výchova pro 6. - 9. ročník ZŠ a pro 
odpovídající ročníky víceletých gymnázií; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 23964/97-20 cena: 67,00 Kč   

Nezkusil,V.: Literární výchova pro 6. - 7. ročník ZŠ - Rozmluvy 
o světě literatury; vydání: 1. 

SUŘ 2005 Fortuna 

čj.: 16297/99-22 cena: 78,00 Kč   

Hanzová,M.;Žáček,J.;Měchurová,A.: Čítanka pro 7. ročník 
základní školy a sekundu víceletého gymnázia; vydání: 1. 

SUŘ 2004 Fragment 

čj.: 12840/98-22 cena: 109,00 Kč   

Brabcová,R.: Čeština našich dní; vydání: 1. SUŘ 2002 Jinan 
čj.: 20713/96-22 cena: 98,00 Kč   

Hájková,E.;Havlová,I.;Marková,M.;Horáčková: Čeština pro 7. 
ročník základní školy (učebnice díl A, B, pracovní sešit); 

vydání: 1., doložka prodloužena 

SUŘ 2006 Jinan 

čj.: 13370/2000-22 cena: po 49 Kč   

Uličný,O. a kol.: Český jazyk pro 7. ročník základní školy 
(učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2004 Jinan 

čj.: 25352/98-22 cena: 74 Kč + 36 Kč   

Fialová,Z.;Podzimek,J.: Čítanka s literární výchovou 7; 

vydání: 1. 
SUŘ 2003 MOBY DICK 



čj.: 29848/97-20 cena: 105,00 Kč   

Styblík,V.: Co mám umět z českého jazyka (v 6. - 9. ročníku); 
vydání: 1. 

SUŘ 2002 Pansofia 

čj.: 21021/95-22 cena: 65,00 Kč   

Müllerová,O.: Dialog v hodinách češtiny 1, 2 s metodickými 
poznámkami; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Pansofia 

čj.: 24904/96-20 cena: 27 Kč + 35 Kč   

Hirschová,M.: Český jazyk 7; vydání: 1. SUŘ 2004 Prodos 
čj.: 24907/98-22 cena: 77,70 Kč   

Dorovská,D.;Řeřichová,V.: Čítanka 7 (učebnice a pracovní 
sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2005 Prodos 

čj.: 24813/99-22 cena: 132,30 Kč + 27,30 Kč   

Kvítková,N.;Hedvičáková,J.;Helclová,I.;Marková,M.: Český 
jazyk pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky osmiletých gymnázií, 1. a 2. 

díl; vydání: 1. 

SUŘ 2005 Prospektrum 

čj.: 25285/99-22 cena: 60,00 Kč   

Kvítková,N.;Helclová,I.: Pracovní sešit - český jazyk pro 7. 
ročník ZŠ a nižší ročníky osmiletých gymnázií; vydání:  

SUŘ 2003 Prospektrum 

čj.: 24943/97-20 cena: 69,00 Kč   

Šrut,P.;Lukešová,B.;Slavíková,J: Čítanka pro 7. ročník základní 
školy; vydání: 1. 

SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 20033/2000-22 cena: 125,00 Kč   

Müllerová,O.;Hoffmannová,J.;Hoffmann,B.: Český jazyk 7 
(Mluvnice, Literatura a komunikace, Procvičujeme, opakujeme); 

vydání: 1. 

SUŘ 2005 SPL - Práce 

čj.: 11303/99-22 cena: 89 Kč + 99 Kč + 59 Kč   

Styblík,V. a kol.: Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a pro 
odpovídající ročník víceletých gymnázií; vydání: 1. 

SUŘ 2003 SPN, a.s. 

čj.: 24175/97-20 cena: 69,00 Kč   

Soukal,J.: Čítanka pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2003 SPN, a.s. 
čj.: 16298/97-20 cena: 68,00 Kč   

Soukal,J.: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2004 SPN, a.s. 
čj.: 23219/98-22 cena: 69,00 Kč   

Bičíková;Topil: Český jazyk s Tobiášem - 1. Stavba, tvoř. a výz. 
slov.Druhy slov. 2.Podst. jm. 3.Slovesa. 4.Příd. jm., zájmena, 

číslovky a neoheb. slov. druhy. 5.Věta jednod. I 6.Věta jednod. 
II 7.Souvětí. Zvláštnosti vět. skladby. 8.Pravopis. 9.Hláskosloví, 

pouč o jaz.; vydání:  

 2001 Tobiáš 

čj.: 21458/95-22 cena: po 56 Kč   

Martinková,V.: Literatura 7; vydání: 1. SUŘ 2004 Trizonia 
čj.: 22660/98-22 cena: 110,00 Kč   

Martinková,V.: Malá čítanka 7; vydání: 1. SUŘ 2004 Trizonia 
čj.: 22660/98-22 cena: 110,00 Kč   

Martinková,V.: Teorie literatury netradičně (učebnice a 
metodický průvodce); vydání: 2. 

SUŘ 2002 Trizonia 

čj.: 10417/96-22 cena: 140 Kč + 45 Kč   

Matematika 

Coufalová,J. a kol.: Matematika pro 7. ročník základní školy; 

vydání: 1. 
SUŘ 2005 Fortuna 

čj.: 20437/99-22 cena: 87,00 Kč   

Dytrych,M.;Dobiasová,I.;Livňanská,L.: Sbírka úloh z 
matematiky pro nižší ročníky víceletých gymnázií a 2. stupeň 

ZŠ; vydání:  

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 20376/97-20 cena: 95,00 Kč   

kol. autorů: Slovní úlohy řešené rovnicemi; vydání: 1.  2004 HAV - sdružení 
podnikatelů 



čj.: 29250/98-22 cena: 99,00 Kč   

Frýzek,M.: Matematika – pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ; 

vydání: 1., doložka prodloužena 
SUŘ 2006 Kvarta 

čj.: 20462/2000-22 cena: 58,00 Kč   

Müllerová,J. a kol.: Matematika pro 7. ročník ZŠ - Aritmetika, 
Geometrie; vydání: 1., doložka prodloužena 

SUŘ 2006 Kvarta 

čj.: 20462/2000-22 cena: 95 Kč + 79 Kč   

Koman,M.;Kuřina,F.;Tichá,M.;Černek,P.: Matematika pro 7. 
ročník, 1. díl; vydání: 1. 

SUŘ 2004 MÚ AV ČR 

čj.: 24328/98-22 cena: 53,00 Kč   

Koman,M.;Kuřina,F.;Tichá,M.;Černek,P.: Matematika pro 7. 
ročník, 2. díl; vydání: 1. 

SUŘ 2006 MÚ AV ČR 

čj.: 13573/2000-22 cena: 59,00 Kč   

Blažková,R.: Sbírka úloh z matematiky s náměty z ekologie pro 
2. stupeň ZŠ; vydání: 2. 

 2003 Nakladatelství Software 

čj.: 36148/97-22 cena:    

Rosecká,Z. a kol.: Aritmetika 7, Geometrie 7, pracovní sešity -  
Počtářské chvilky 7, Aritmetika 7 - Slovní úlohy, Čtyřúhelníky a 

hranoly; vydání: 1. 

SUŘ 2004 Nová škola 

čj.: 22759/98-22 cena: po 45 Kč a po 17 Kč   

Molnár,J. a kol.: Matematika pro 7. ročník ZŠ (učebnice a 
pracovní sešit - žákovská/učitelská verze); vydání: 1. 

SUŘ 2005 Prodos 

čj.: 25322/99-22 cena: 98,70/132,30 Kč a po 42/63 Kč   

Běloun,F. a kol.: Sbírka úloh z matematiky pro základní školu; 

vydání: 8. upravené 
 2004 Prometheus 

čj.: 14427/98-22 cena: 68,00 Kč   

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika 
pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Hranoly; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Prometheus 

čj.: 14790/95-23 cena: 58,00 Kč   

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika 
pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Racionální čísla. 

Procenta.; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Prometheus 

čj.: 14982/2000-22 cena: 58,00 Kč   

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika 
pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Trojúhelníky a 

čtyřúhelníky; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Prometheus 

čj.: 11768/95-26 cena: 58,00 Kč   

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika 
pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Výrazy I; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Prometheus 

čj.: 23872/95-23 cena: 58,00 Kč   

Šarounová,A. a kol.: Matematika 7, 1. díl; vydání: 1. SUŘ 2003 Prometheus 
čj.: 22858/97-20 cena: 72,00 Kč   

Šarounová,A.: Matematika 7, 2. díl; vydání: 1. SUŘ 2004 Prometheus 
čj.: 12860/98-22 cena: 72,00 Kč   

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 7. ročník ZŠ, 1. díl - 
Zlomky, celá čísla, racionální čísla; vydání: 1. 

SUŘ 2004 Prometheus 

čj.: 16459/98-22 cena: 56,00 Kč   

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 7. ročník ZŠ, 2. díl - 
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta; vydání: 1. 

SUŘ 2004 Prometheus 

čj.: 27662/98-22 cena: 56,00 Kč   

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 7. ročník ZŠ, 3. díl - 
Shodnost, středová souměrnost, čtyřúhelníky, hranoly; 

vydání: 1. 

SUŘ 2004 Prometheus 

čj.: 35017/98-22 cena: 56,00 Kč   

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Pracovní sešit k učebnicím 
matematiky pro 7. ročník; vydání: 1. 

SUŘ 2005 Prometheus 



čj.: 25907/99-22 cena: 66,00 Kč   

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Pracovní sešit z matematiky pro 2. 
stupeň ZŠ - Trojúhelníky, rovnoběžníky, hranoly; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Prometheus 

čj.: 29382/96-21 cena: 38,00 Kč   

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Pracovní sešit z matematiky pro 2. 
stupeň ZŠ - Základní geometrické útvary; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Prometheus 

čj.: 10896/96-23 cena: 38,00 Kč   

Mäsiar,P. a kol.: Matematika pro 6. ročník ZŠ - Doplněk pro 
třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných 

předmětů, platnost učebnice prodloužena; vydání: 2. 

SUŘ 2003 Prometheus 

čj.: 20506/97-20 cena: 25,00 Kč   

Trejbal,J.: Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1., 3. SUŘ 2002 Prometheus 
čj.: 17090/96-26 cena: 56,00 Kč   

Müllerová,J. a kol.: Matematika pro 7. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; 
vydání: 3. 

SUŘ 2002 Prometheus 

čj.: 17090/96-26 cena: po 25 Kč   

Trejbal,J.: Sbírka zajímavých úloh z matematiky, 1. díl; vydání: 1. SUŘ 2001 Prometheus 
čj.: 17731/95-22 cena: 66,00 Kč   

Cihlář,J.;Zelenka,M.: Matematika 7 (učebnice a 2 pracovní 
sešity); vydání: 1. 

SUŘ 2004 Pythagoras Publishing, 
a.s. 

čj.: 19139/98-22 cena: 98 Kč + po 48 Kč   

Novotná,J. a kol.: Matematika s Betkou 2 (pro 7. ročník základní 
školy) - učebnice a pracovní sešit; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Scientia 

čj.: 18801/95-26 cena: 110,30 Kč + 41 Kč   

Müllerová,J.: Matematika pro 7. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., 

3. v Prometheu 
 2002 SPN 

čj.: 17090/96-26 cena: 64 Kč + 64 Kč   

Trejbal,J.: Matematika pro 7. ročník ZŠ - 1. a 2. díl (polská 
verze); vydání: 1. 

 2006 SPN, a.s. 

čj.: 26083/2000-22 cena:    

Trejbal,J.;Jirotková,D.;Sýkora,V.: Matematika pro 7. ročník ZŠ - 
1. díl; vydání: 1. 

SUŘ 2003 SPN, a.s. 

čj.: 18764/97-20 cena: 69,00 Kč   

Trejbal,J.: Matematika pro 7. ročník ZŠ - 2. díl; vydání: 1. SUŘ 2004 SPN, a.s. 
čj.: 10622/98-22 cena: 75,00 Kč   

Fyzika 

Lustigová,Z.: Fyzika pro 6. a 7. ročník základních škol; 
vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 24541/97-20 cena: 98,00 Kč   

Šedivý,J.: Úlohy z fyziky pro základní školy - 1.část; vydání: 1. SUŘ 2001 Fortuna 
čj.: 16804/95-22 cena: 49,00 Kč   

Bohuněk,J.;Vachek,J.;Volf,I.: Doplněk k učivu fyziky pro 7. 
ročník ZŠ s rozšířeným vyučováním matematice a 

přírodovědným předmětům,platnost učebnice prodloužena; 

vydání: 2., v Prometheu 1. 

SUŘ 2003 Prometheus 

čj.: 20436/97-20 cena: 44,00 Kč   

Bohuněk,J.: Fyzika pro 7. ročník ZŠ (studijní část A, pracovní 
část B); vydání: 4. 

SUŘ 2002 Prometheus 

čj.: 17093/96-26 cena: 56 Kč + 46 Kč   

Bohuněk,J.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 7. ročník ZŠ; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 
SUŘ 2006 Prometheus 

čj.: 14985/2000-22 cena: 32,00 Kč   

Macháček,M.: Fyzika pro 7. ročník ZŠ, 2. díl; vydání: 3. SUŘ 2002 Prometheus 
čj.: 19268/96-26 cena: 30,00 Kč   

Macháček,M.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 7. ročník ZŠ; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 
SUŘ 2006 Prometheus 



čj.: 14987/2000-22 cena: 32,00 Kč   

Kolářová,R.;Bohuněk,J.: Fyzika pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2004 Prometheus 
čj.: 22469/98-22 cena: 85,00 Kč   

Macháček,M.: Fyzika pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 
SUŘ 2006 Prometheus 

čj.: 17956/2000-22 cena: 108,00 Kč   

Rojko,M. a kol.: Fyzika II - Fyzika kolem nás -  pro základní a 
občanskou školu (žák. a učit. verze); vydání: 1., doložka 

prodloužena 

SUŘ 2005 Scientia 

čj.: 31694/99-22 cena: 94,50 Kč + 115,50 Kč   

Macháček,M.: Fyzika pro 7. ročník  ZŠ, 1. díl; vydání: 1.  2002 SPN 
čj.: 24930/96-26 cena: 48,00 Kč   

Jáchim,F.;Tesař,J.: Fyzika pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2005 SPN, a.s. 
čj.: 24646/99-22 cena: 75,00 Kč   

Vystrčil,M.;Vystrčilová,J.: Sbírka úloh z fyziky pro základní 
školy a víceletá gymnázia; vydání: 2. 

 2003 Švec software 

čj.: 33580/97-22 cena: 65,00 Kč   

Přírodopis 

Kvasničková,D. a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a 
nižší ročníky víceletých gymnázií (učebnice 1. a 2. část a 

pracovní sešit); vydání: 2. upravené, platnost doložky 
prodloužena 

SUŘ 2006 Fortuna 

čj.: 16344/2000-22 cena: 89 Kč a po 49 Kč   

Kvasničková,D.: Poznáváme život - přírodopis pro 6.ročník s 
výrazným ekologickým zaměřením (2.část); vydání: 1. 

SUŘ 2001 Fortuna 

čj.: 10316/95-22 cena: 69,00 Kč   

Kočárek,ml.,E.;Kočárek,E.: Biologie člověka - obecná biologie 
pro 2. stupeň základních škol a gymnázií (pracovní sešit 

k učebnici: Linc,R.: Přírodopis); vydání: 1. 

 2001 Jinan 

čj.: 14648/95-22 cena: 54,00 Kč   

Kočárek,ml.,E.;Kočárek,E.: Přírodopis pro 7. ročník ZŠ; 

vydání: 1. 
SUŘ 2004 Jinan 

čj.: 22221/98-22 cena: 105,00 Kč   

Toběrná,V.;Švecová,M.: Botanika II (Vyšší rostliny); vydání: 1. SUŘ 2004 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 16641/98-22 cena: 83,00 Kč   

Maleninský,M.;Novák,J.: Zoologie II (Obratlovci); vydání: 1. SUŘ 2004 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 27772/98-22 cena: 85,00 Kč   

Havlík,I.: Přírodopis pro 7. ročník ZŠ (učebnice a pracovní 
sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2005 Nová škola 

čj.: 30901/99-22 cena: 59 Kč + 17 Kč   

Froněk,J.;Jurčák,J. a kol.: Přírodopis 7 (učebnice a pracovní 
sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2004 Prodos 

čj.: 24183/98-22 cena: 98,70 Kč a 31,50 Kč   

Dobroruka,L.,J. a kol.: Přírodopis II pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2004 Scientia 
čj.: 16540/98-22 cena: 140,70 Kč   

Černík,V.;Martinec,Z.: Přírodopis II pro 7. ročník ZŠ (1.část - 
Zoologie, 2.část - Botanika); vydání: 1. 

SUŘ 2002 SPN, a.s. 

čj.: 21302/96-26 cena: po 98 Kč   

Černík,V. a kol.: Přírodopis pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2005 SPN, a.s. 
čj.: 20438/99-22 cena: 117,00 Kč   

Zeměpis 

Krausová,M.;Kraus,P. a kol.: Zeměpis pro 6. - 7. ročník ZŠ a 
nižší ročníky víceletých gymnázií - Světadíly; vydání: 1. 

SUŘ 2005 Alter 

čj.: 16173/99-22 cena: 88,20 Kč   



Chalupa,P. a kol.: Zeměpis pro 6. - 7. ročník ZŠ a nižší ročníky 
víceletých gymnázií - Světový oceán, Evropa; vydání: 1. 

SUŘ 2005 Alter 

čj.: 16170/99-22 cena: 67,20 Kč   

Brychtová,Š.;Brinke,J.;Herink,J.: Planeta Země - Zeměpis pro 
6. a 7. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2. 

opravené, platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Fortuna 

čj.: 24397/2000-22 cena: 99 Kč a 47 Kč   

Baar,V.: Pracovní sešit k učebnici Zeměpis světadílů, oceánů a 
Ruska pro 6. a 7. ročník ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2006 Fortuna 

čj.: 29423/99-22 cena: 48,00 Kč   

Brinke,J. a kol.: Zeměpis světadílů, oceánů a Ruska; vydání: 1. SUŘ 2003 Fortuna 
čj.: 15178/97-20 cena: 89,00 Kč   

Klímová,E. a kol.: Školní atlas České republiky; vydání: 1.  2005 Geodézie ČS 
čj.: 21757/99-22 cena: 198,00 Kč   

Vencálek J. a kol.: Haná a horní Pomoraví; vydání:  SUŘ 2003 Jaroslav Vencálek 
čj.: 32848/96-20 cena: 85,00 Kč   

Vencálek,J.: Severní Morava a české Slezsko - geografie 

místního regionu pro základní školy; vydání:  
SUŘ 2002 Jaroslav Vencálek 

čj.: 23157/95-22 cena:    

Vencálek,J. a kol.: Slovácko - geografie místního regionu pro základní 

školy; vydání: 1. 
SUŘ 2005 Jaroslav Vencálek 

čj.: 15975/99-22 cena: 180,00 Kč   

Vencálek,J.: Valašsko - geografie místního regionu pro základní školy; 

vydání:  
SUŘ 2002 Jaroslav Vencálek 

čj.: 23157/95-22 cena:    

kol. autorů: Školní atlas České republiky; vydání: 1.  2006 Kartografie Praha 
čj.: 19540/2000-22 cena: 99,00 Kč   

kol. autorů: Školní atlas světa; vydání: 1.  2006 Kartografie Praha 
čj.: 13332/2000-22 cena: 275,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Afrika, 
Austrálie, Oceánie; vydání: 1., doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 45,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Amerika; 

vydání: 1., doložka prodloužena 
SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 45,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Asie; vydání: 1., 
doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 45,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Česká 
republika; vydání: 1., doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 55,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Evropa; vydání: 1., 
doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 55,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Obecný 
zeměpis; vydání: 1., doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 25,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Svět; vydání: 1., 
doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 25,00 Kč   

Herink,J.: Pracovní sešit k učebnici Hospodářský a 
společenský zeměpis pro základní a občanskou školu; 

vydání: 1. 

 2002 Kvarta 

čj.: 21876/96-26 cena: 33,00 Kč   

Lorenc,P.: Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ - Daleké světadíly a 
oceány; vydání: 1. 

SUŘ 2003 MOBY DICK 



čj.: 28272/97-20 cena: 77,00 Kč   

Lorenc,P.: Zeměpis pro 7. ročník ZŠ - Největší světadíl na 
Zemi; vydání: 1. 

SUŘ 2004 MOBY DICK 

čj.: 31676/97-22 cena: 92,00 Kč   

Herink,J.;Tlach,S.: Základy zeměpisných znalostí; vydání: 1.  2004 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 24879/98-22 cena: 69,00 Kč   

Kühnlová,H.;Affolter,R.: Jak znám Afriku a Austrálii (pracovní 

sešit); vydání: 2., doložka prodloužena 
SUŘ 2005 Nakladatelství České 

geografické společnosti 

čj.: 27594/99-22 cena: 47,00 Kč   

Kühnlová,H.;Peštová,J.: Poznáváme největší světadíly - 
Amerika, Asie (pracovní sešit); vydání: 1., doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 27594/99-22 cena: 47,00 Kč   

Peštová, J.: Praktický zeměpis (pracovní sešit); vydání: 1. SUŘ 2005 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 32984/98-22 cena: 47,00 Kč   

Červinka,P.;Tampír,V.: Přírodní prostředí - Země a její tvář 
(pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2005 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 11210/99-22 cena: 47,00 Kč   

Řezníčková,D.: Žijeme v Evropě (pracovní sešit); vydání: 1., 
doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 27594/99-22 cena: 47,00 Kč   

Červinka,P.;Tampír,V.: Přírodní prostředí Země - učebnice 
zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 11578/96-22 cena: 89,00 Kč   

Holeček,M.;Janský,B.;Tlach,S.: Zeměpis světa 1 - učebnice 
zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 15803/96-22 cena: 73,00 Kč   

Holeček,M.;Janský,B. a kol.: Zeměpis světa 2 - učebnice 
zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 25660/96-26 cena: 79,00 Kč   

Jeřábek,M.;Vilímek,V.: Zeměpis světa 3 - učebnice zeměpisu 
pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 31266/96-20 cena: 79,00 Kč   

Bujnová,H.; Novotný,J.;Skokan,L.: Afrika, Amerika, Austrálie. 
Světový oceán a polární oblasti - zeměpis pro ZŠ a nižší 

ročníky osmiletých gymnázií; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Prospektrum 

čj.: 16969/97-20 cena: 110,00 Kč   

Červinka,P.;Braun,R.: Afrika, Austrálie a Antarktida; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 24427/2000-22 cena: 58,80 Kč   

Braun,R;Červinka,P.: Amerika; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena 

SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 24427/2000-22 cena: 50,40 Kč   

Červinka,P.;Braun,R.: Asie; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena 

SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 24427/2000-22 cena: 60,90 Kč   

Vilímek,V.;Nováková,R.: Evropa; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena 

SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 24427/2000-22 cena: 62,00 Kč   

Skokan,L.;Bursa,M.;Peštová,J.: Geografické tabulky; vydání: 3. 
přepracované 

SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 28501/2000-22 cena: 75,60 Kč   

Kastner a kol.: Mapy - příroda - životní prostředí; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 24427/2000-22 cena: 89,30 Kč   

Chalupa,P.: Světový oceán, Evropa - Zeměpis pro 7. ročník SUŘ 2005 SPL - Práce 



obecné školy; vydání: 1. 
čj.: 12890/99-22 cena: 109,00 Kč   

Braun,R.: Seminář a praktikum ze zeměpisu; vydání: 1.  2004 SPN, a.s. 
čj.: 29564/97-22 cena: 63,00 Kč   

Demek,J.;Horník,S.: Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ - Planeta 
Země a její krajiny; vydání: 1. 

SUŘ 2003 SPN, a.s. 

čj.: 12546/97-20 cena: 79,00 Kč   

Demek,J. a kol.: Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ - Zeměpis 
světadílů; vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 34977/97-22 cena: 89,00 Kč   

Tomeš,J.,Jelínek,R.: Školní atlas - Dnešní svět; vydání: 1. opr.  2002 Terra 
čj.: 23983/96-22 cena: 179,00 Kč   

Bičík,I. a kol.: Školní atlas dnešního světa; vydání: 1.  2006 Terra 
čj.: 17763/2000-22-23 cena:    

Dějepis 

Hlavačka: Dějiny moderní doby I; vydání: 1. SUŘ 2002 Fortuna 
čj.: 22109/96-22 cena: 67,00 Kč   

Jančík,D.: Dějiny moderní doby II (1918 - 1945); vydání: 1. SUŘ 2002 Fortuna 
čj.: 23992/96-20 cena: 69,00 Kč   

Hlavačka: Lidé v dějinách - Pracovní sešit k učebnicím 
Novověk I a Novověk II; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 13433/96-22 cena: 46,00 Kč   

Charvát,P.;Neustupný,E.;Pečírková,J.: Lidé v dějinách - 
Pracovní sešit k učebnicím Pravěk, Starověk; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 17963/96-22 cena: 49,00 Kč   

Petráňová;Kryl,: Lidé v dějinách - Pracovní sešit k učebnicím 
Středověk, Raný novověk; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 18343/97-20 cena: 47,00 Kč   

Petráňová: Lidé v dějinách - Raný novověk; vydání: 1. SUŘ 2002 Fortuna 
čj.: 16000/96-22 cena: 77,00 Kč   

Charvát,P.;Pečírková,J.: Lidé v dějinách - Starověk; vydání: 1. SUŘ 2001 Fortuna 
čj.: 14253/95-22 cena: 63,00 Kč   

Petráňová,L: Lidé v dějinách - Středověk; vydání: 1. SUŘ 2001 Fortuna 
čj.: 13235/95-22 cena: 69,00 Kč   

Pravěk, starověk – dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; 

vydání: 1. 
SUŘ 2001 Kartografie Praha 

čj.: 19748/95-22 cena: 69,00 Kč   

Středověk – dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; 

vydání: 1. 
SUŘ 2002 Kartografie Praha 

čj.: 16573/96-22 cena: 69,00 Kč   

Schulzová,E.: Dějepis 7 - Středověk (pracovní sešit); vydání: 1. SUŘ 2004 Prodos 
čj.: 25907/98-22 cena: 27,30 Kč   

Schulz,J.: Dějepis 7 - Středověk (učebnice); vydání: 1. SUŘ 2004 Prodos 
čj.: 25907/98-22 cena: 88,20 Kč   

Vaníček,V.;Hrochová,V.;Smetánka,Z.: Středověk 1, 2; vydání: 1. SUŘ 2001 Scientia 
čj.: 16371/95-22 cena: 83 Kč + 88,20 Kč   

Hroch,M. a kol.: Středověk - polská verze; vydání: 1.  2001 SPL - Práce 
čj.: 17009/95-21 cena:    

Hroch,M. a kol.: Středověk pro ZŠ, 1., 2. a 3. díl; vydání: 4., 5., 5. SUŘ 2003 SPL - Práce 
čj.: 25758/96-20 cena: po 59 Kč   

Picková,D.;Kubů,N.: Dějiny středověku a raného novověku - 1. 
díl (Zrození středověké Evropy); vydání: 1. 

SUŘ 2001 SPL - Práce 

čj.: 26927/94-22 cena: 54,00 Kč   

Augusta,P.;Honzák,F.;Kubů,N.;Picková,D.: Dějiny středověku a 
raného novověku - 2. díl (Vrcholný a pozdní středověk); 

vydání: 1. 

SUŘ 2001 SPL - Práce 

čj.: 21896/95-22 cena: 58,00 Kč   



Augusta,P.;Beneš,Z.: Dějiny středověku a raného novověku - 3. 
díl (Raný novověk); vydání: 1. 

SUŘ 2002 SPL - Práce 

čj.: 16572/96-22 cena: 50,00 Kč   

Beneš,Z.;Augusta,P.: Pracovní sešit k učebnicím Dějiny 
středověku a raného novověku, 1. - 3. Díl; vydání: 1. 

SUŘ 2005 SPL - Práce 

čj.: 26785/99-22 cena: 39,00 Kč   

Hrbek: České dějiny z ptačí perspektivy - pracovní učebnice; 

vydání: 1. 
 2002 SPN, a.s. 

čj.: 19081/96-22 cena: 67,00 Kč   

Čechura,J. a kol.: Dějepis pro 7. ročník ZŠ - středověk a raný 
novověk; vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 20395/98-22 cena: 98,00 Kč   

Občanská výchova 

Sokol,J.: Čtení z Bible - výběr textů ze Starého a Nového 
zákona; vydání: 1. 

 2001 Česká biblická 
společnost 

čj.: 17247/95-22 cena: 180,00 Kč   

Langová a kol.: Občanská výchova I pro 6. a 7. ročník ZŠ; 

vydání: 1. 
SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 31567/97-20 cena: 79,00 Kč   

Valenta,M.: Občanská výchova pro 7. ročník; vydání: 1. SUŘ 2002 SPL - Práce 
čj.: 14073/96-26 cena: 89,00 Kč   

Adamová,L.;Dudák,V.;Mareda,R.;Ventura,V.: Občanská výchova 
pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2005 SPN, a.s. 

čj.: 20316/99-22 cena: 75,00 Kč   

Fischerová,D.: Občanská výchova pro 6. -  9. ročník ZŠ (1., 2., 
3.část, pracovní sešit); vydání: platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2004 Vyšehrad 

čj.: 30034/98-22 cena: po 60 Kč a 46 Kč   

Rodinná výchova 

Fenwicková,E.;Walker,R.: Sexuální výchova - Průvodce 
citovým a tělesným dozráváním; vydání: 1. 

 2002 Cesty 

čj.: 19218/95-22 cena:    

Donát: Důvěrně a otevřeně o sexualitě; vydání: 1.  2002 Fortuna 
čj.: 17297/95-22 cena: 79,00 Kč   

Marádová,E.: Rodinná výchova – Hygienické návyky péče o 
zdraví; vydání: 2. 

SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 23584/96-20 cena: 54,00 Kč   

Marádová,E.: Rodinná výchova – Výživa a příprava pokrmů; 

vydání: 2. 
SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 23585/96-20 cena: 57,00 Kč   

Marádová,E.: Rodinná výchova – Zdravý životní styl I; vydání: 1. SUŘ 2004 Fortuna 
čj.: 13495/98-22 cena: 73,00 Kč   

Stádníková,H.: Mami, ušila jsem si ...; vydání: 1.  2001 SPL - Práce 
čj.: 16953/95-22 cena: 49,00 Kč   

Kašparová,Z.;Houška,T. a kol.: Sám sebou 1, 2, 3, 4; vydání: 1. SUŘ 2002 Tomáš Houška 
čj.: 22288/96-22 cena: po 49 Kč   

Hudební výchova 

Mihule,J.;Střelák,M.: Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ; 

vydání: 4. 
SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 26321/97-20 cena: 87,00 Kč   

Brabec,J.: Hudební výchova pro 7. ročník; vydání: 1. SUŘ 2001 Jinan 
čj.: 18784/95-22 cena: 65,00 Kč   

Střelák,M.: Sólo pro všechny - I. Lidové písně; II. Všelijaké 
písničky; vydání: 1. 

 2001 McPrint 

čj.: 15836/95-22 cena: 69 Kč + 69 Kč   

Herden: My pozor dáme a nejen posloucháme (posloucháme 
hudbu se žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých 

SUŘ 2003 Scientia 



gymnázií, učebnice a audiokazeta); vydání: 1. 
čj.: 30631/97-20 cena: 178,50 Kč + 244 Kč   

Charalambidis,A.;Pilka,J. a kol.: Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ 
(učebnice a CD); vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 17203/98-22 cena: 73 Kč + 170 Kč   

Horáček,J.: Kytara pro každého - 1., 2. díl; vydání:   2002 Tercie 
čj.: 18842/96-22 cena: po 59 Kč   

Vrkočová,L.: Slovníček základních hudebních pojmů; vydání: 1.  2001 Vrkočová Ludmila 
čj.: 10398/95-22 cena: 80,00 Kč   

Výtvarná výchova 

Fulková a kol.: Výtvarná výchova pro 6. a 7. ročník ZŠ a 
víceletá gymnázia; vydání: 1. 

SUŘ 2004 Fortuna 

čj.: 22230/98-22 cena: 175,00 Kč   

Karpetová,B.;Sládková,K.: Nenuda – Cestujeme po Evropě 
(učebnice a metodický průvodce); vydání: 1. 

 2002 Prostor 

čj.: 27485/96-20 cena:    

Karpetová,B.;Sládková,K.: Nenuda - V duchu českých tradic 
(učebnice a metodický průvodce); vydání: 1. 

 2001 Prostor 

čj.: 24931/95-22 cena: 99 Kč + 26 Kč   

Šamšula,P.: Obrazárna v hlavě 4 (výtvarná čítanka pro 7. 
ročník); vydání: 1. 

SUŘ 2003 SPL - Práce 

čj.: 33822/98-22 cena: 109,00 Kč   

Šamšula,P.;Adamec.J.: Průvodce výtvarným uměním I; 
vydání: 2. 

SUŘ 2006 SPL - Práce 

čj.: 25706/2000-22 cena: 159,00 Kč   

Adamec,J.;Šamšula,P.: Průvodce výtvarným uměním II; 
vydání: 2. 

SUŘ 2006 SPL - Práce 

čj.: 25706/2000-22 cena: 159,00 Kč   

Bláha,J.;Šamšula,P.: Průvodce výtvarným uměním III; vydání: 2. SUŘ 2006 SPL - Práce 
čj.: 25706/2000-22 cena: 159,00 Kč   

Šamšula,P.;Hirschová,J.: Průvodce výtvarným uměním IV; 

vydání: 2. 
SUŘ 2006 SPL - Práce 

čj.: 25706/2000-22 cena: 159,00 Kč   

Bláha,J.;Slavík,J.: Průvodce výtvarným uměním V; vydání: 2. SUŘ 2006 SPL - Práce 
čj.: 25706/2000-22 cena: 159,00 Kč   

Zhoř,I.: Výtvarná výchova v projektech I - pracovní sešit pro 6. 
a 7. ročník; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Tobiáš 

čj.: 15466/95-22 cena: 79,00 Kč   

Pracovní činnosti 
Kričfalušijová,A.: Historie techniky (učebnice a metodická 

příručka); vydání: 1. 
SUŘ 2003 Albra 

čj.: 18117/97-20 cena: 52,00 Kč   

Kričfalušijová,A.: Technické materiály - dřevo, část A (učebnice 
a metodická příručka); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Albra 

čj.: 18118/97-20 cena: 39,00 Kč   

Kričfalušijová,A.: Technické práce – dřevo, část B; vydání: 1. SUŘ 2003 Albra 
čj.: 18119/97-20 cena: 39,00 Kč   

Oktavcová,E.: Začínáme šít; vydání: 1.  2001 Blug 
čj.: 17122/95-24 cena: 58,00 Kč   

Veselík,P.;Veselíková,M.: Technické kreslení pro 7. - 9. ročník 
ZŠ; vydání: 1. 

 2004 Fortuna 

čj.: 15898/98-22 cena: 48,00 Kč   

Křenek: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - 
Elektrotechnika kolem nás; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 14460/97-20 cena: 68,00 Kč   

Dytrtová: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Pěstitelství; SUŘ 2003 Fortuna 



vydání: 1. 
čj.: 13717/97-20 cena: 57,00 Kč   

Rambousek,V. a kol.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - 
Práce s počítačem; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 18377/97-20 cena: 78,00 Kč   

Mošna,F.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Práce s 
technickými materiály; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 16091/97-20 cena: 64,00 Kč   

Mošna,F.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Provoz a 
údržba domácnosti; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 18342/97-20 cena: 58,00 Kč   

Marádová,E.;Vodáková,J.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník 
ZŠ - Příprava pokrmů; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 14495/97-20 cena: 58,00 Kč   

Mošna,F. a kol.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Svět 
práce; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 18085/97-20 cena: 58,00 Kč   

Milec,A.: Pěstitelské práce v 7. ročníku ZŠ; vydání: 8. SUŘ 2002 SPN 
čj.: 10677/96-26 cena: 69,00 Kč   

Informatika 

Franců,M.: Hrajeme si s okny – učebnice Windows a Office 95; 

vydání:  
 2003 CCB 

čj.: 32673/97-20 cena: 150,00 Kč   

Hrabcová,J.: Základy moderního PC – učebnice pro mládež a 
začátečníky; vydání: 1. 

 2003 CCB 

čj.: 10458/97-20 cena: 195,00 Kč   

Navrátil,P.: S počítačem na základní škole; vydání: 1.  2006 Computer Media 
čj.: 13624/2000-22 cena: 130,00 Kč   

Kmoch,P.: Informatika a výpočetní technika pro základní školy; 

vydání: 1. 
 2003 Computer Press Brno 

čj.: 22600/97-20 cena: 80,00 Kč   

Šimek,T.;Vacek,J.: Word pro základní školy; vydání: 1.  2004 Computer Press Brno 
čj.: 36366/97-22 cena: 95,00 Kč   

Halva,M.: Výpočetní technika - 1.díl (učebnice pro základní 
školy); vydání: 1. 

 2002 Global 

čj.: 26548/95-22 cena: 130,00 Kč   

Veselík,P.;Pecinovský,R.: Informatika pro ZŠ a víceletá gymnázia 1 - 
Windows 3.x (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Grada 

čj.: 31249/97-20 cena: 89 Kč a 59 Kč   

Veselík,P.;Pecinovský,R.: Informatika pro ZŠ a víceletá gymnázia 1 - 
Windows 95 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Grada 

čj.: 31249/97-20 cena: 89 Kč a 59 Kč   

Veselík,P.: Informatika pro ZŠ a víceletá gymnázia 2 - Windows 
3.x (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2004 Grada 

čj.: 24114/98-22 cena: 89 Kč a 59 Kč   

Veselík,P.: Informatika pro ZŠ a víceletá gymnázia 2 - Windows 95 
(učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2004 Grada 

čj.: 24114/98-22 cena: 89 Kč a 59 Kč   

Břicháč,P.: Informatika III - učebnice + pracovní sešit; vydání: 1. SUŘ 2002 Grada 
čj.: 11225/96-22 cena: 89 Kč a 59 Kč   

Volitelné předměty, různé 

Cvešpr,P.: Sprechen, sprechen, sprechen – německá konverzace; 

vydání: 1. 
 2003 Fortuna 

čj.: 24326/97-22 cena: 79,00 Kč   

Kroužek,J.: Základy administrativy pro základní školy; 

vydání: 1. 
 2005 Fortuna 



čj.: 17072/99-22 cena: 88,00 Kč   

Kadleček,J. a kol.: Základy rýsování pro ZŠ; vydání: 1.  2004 Prometheus 
čj.: 12859/98-22 cena: 59,00 Kč   

Martincová,O. a kol.: Pravidla českého pravopisu (školní 
vydání včetně Dodatku); vydání: 1. 

 2005 Fortuna 

čj.: 25633/99-22 cena: 97,00 Kč   

Běloun,F. a kol.: Tabulky pro základní školu; vydání: 8. 
přepracované, platnost doložky prodloužena 

 2006 Prometheus 

čj.: 14980/2000-22 cena: 68,00 Kč   

Dudák,V. a kol.: Seminář ze společenskovědních předmětů pro 
2. stupeň ZŠ; vydání: 1. 

 2003 SPN, a.s. 

čj.: 34230/97-22 cena: 79,00 Kč   

8. ročník 
Český jazyk 

Hrdličková,H.;Klíma,I. a kol.: Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a 
nižší ročníky víceletých gymnázií (I. díl - Učivo o jazyce, II. díl - 
Sloh, sdělování a výměna informací, III. díl - Přehledy, tabulky, 

rozbory, cvičení); vydání: 1. 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 27718/2000-22 cena: 84 Kč + 42 Kč + 44,10 Kč   

Horáčková,M.;Rezutková,H. a kol.: Čítanka pro 8. ročník a nižší 
ročníky víceletých gymnázií; vydání: 1. 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 27719/2000-22 cena: měkká vazba -115 Kč, tvrdá vazba -134,40 Kč   

Horáčková,M.;Staudková,H. a kol.: Literární výchova pro 8. 
ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií  (doplněk k 

Čítance pro 8. ročník); vydání: 1. 

SUŘ 2006 Alter 

čj.: 27719/2000-22 cena: 35,00 Kč   

Novák,F.;Příborská,O.: Čítanka textů literárních děl různých 
žánrů s nápovědou; vydání: 1. 

 2002 Blug 

čj.: 23592/96-22 cena: 69,00 Kč   

Kamiš,K.;Dlouhý,M.: Pravopisná čítanka pro základní školu; 

vydání: 1. 
 2002 Fortuna 

čj.: 14587/96-20 cena: 64,00 Kč   

Styblík,V.: Přehledná mluvnice češtiny pro ZŠ pro ZŠ a víceletá 

gymnázia; vydání: 2. doplněné 
 2003 Fortuna 

čj.: 22779/97-20 cena: 69,00 Kč   

Fucimanová,M.: Sloh pro 6. - 9. ročník ZŠ; vydání: 2.  2001 Fortuna 
čj.: 23733/94-22 cena: 73,00 Kč   

Havránek;Jedlička: Stručná mluvnice česká; vydání: 26. 
doplněné 

 2003 Fortuna 

čj.: 22778/97-20 cena: 98,00 Kč   

Beránková,E.;Lederbuchová,L.: Trocha (literární) teorie; vydání: 1.  2004 Fortuna 
čj.: 15823/98-22 cena: 69,00 Kč   

Balkó,I.;Zimová,L.: Český jazyk pro 8.ročník základní školy; 

vydání: 1. 
SUŘ 2001 Fortuna 

čj.: 14702/95-22 cena: 55,00 Kč   

Styblík,V.: Český jazyk pro 8.ročník základní školy; vydání: 8. 
přepracované 

SUŘ 2001 Fortuna 

čj.: 16895/95-22 cena: 63,00 Kč   

Čeňková;Marinková;Jonáková: Čítanka pro 8. ročník ZŠ; 

vydání: 1. 
SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 18344/97-20 cena: 69,00 Kč   

Adlt,J.: Literární výchova pro 6. - 9. ročník ZŠ a pro 
odpovídající ročníky víceletých gymnázií; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 23964/97-20 cena: 67,00 Kč   



Nezkusil,V.: Literární výchova pro 8. ročník ZŠ a pro 
odpovídající ročníky víceletých gymnázií - Úvod do světa 

literatury I, II; vydání: 2. upravené 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 16297/99-22 cena: 67 Kč + 69 Kč   

Hanzová,M.;Žáček,J.: Čítanka pro 8. ročník základní školy a 
tercii víceletého gymnázia; vydání: 1. 

SUŘ 2004 Fragment 

čj.: 22278/98-22 cena: 109,00 Kč   

Brabcová,R.: Čeština našich dní; vydání: 1. SUŘ 2002 Jinan 
čj.: 20713/96-22 cena: 98,00 Kč   

Havlová,I.;Marková,M.;Pišlová,S.;Bednářová: Čeština pro 8. 
ročník základní školy (učebnice díl A, B, pracovní sešit); 

vydání: 1., doložka prodloužena 

SUŘ 2006 Jinan 

čj.: 13370/2000-22 cena: po 49 Kč   

Uličný,O. a kol.: Český jazyk pro 8. ročník základní školy 
(učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2005 Jinan 

čj.: 25287/99-22 cena: 74 Kč + 36 Kč   

Fialová,Z.;Podzimek,J.: Čítanka s literární výchovou 8; vydání: 1. SUŘ 2003 MOBY DICK 
čj.: 31568/97-20 cena: 105,00 Kč   

Styblík,V.: Co mám umět z českého jazyka (v 6. - 9. ročníku); 
vydání: 1. 

SUŘ 2002 Pansofia 

čj.: 21021/95-22 cena: 65,00 Kč   

Müllerová,O.: Dialog v hodinách češtiny 1, 2 s metodickými 

poznámkami; vydání: 1. 
SUŘ 2002 Pansofia 

čj.: 24904/96-20 cena: 27 Kč + 35 Kč   

Hirschová,M.: Český jazyk 8; vydání: 1. SUŘ 2006 Prodos 
čj.: 11189/2000-22 cena: 77,70 Kč   

Dorovská,D.;Řeřichová,V.: Čítanka 8 (učebnice a pracovní 
sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2006 Prodos 

čj.: 23018/2000-22 cena: 132,30 Kč + 27,30 Kč   

Kvítková,N.;Helclová,I.;Marková,M.: Český jazyk pro 8. ročník 
ZŠ a nižší ročníky osmiletých gymnázií, 1. díl; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Prospektrum 

čj.: 17779/95-22 cena: 56,00 Kč   

Kvítková,N.;Helclová,I.: Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a nižší 
ročníky osmiletých gymnázií, 2. díl; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Prospektrum 

čj.: 10214/96-22 cena: 57,00 Kč   

Müllerová,O.;Hoffmannová,J.;Hoffmann,B.: Český jazyk 8 
(Mluvnice, Literatura a komunikace, Procvičujeme, 

opakujeme); vydání: 1. 

SUŘ 2006 SPL - Práce 

čj.: 16525/2000-22 cena: 89 Kč + 99 Kč + 59 Kč   

Styblík,V. a kol.: Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a pro 
odpovídající ročník víceletých gymnázií; vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 13785/98-22 cena:    

Soukal,J.: Čítanka pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2002 SPN, a.s. 
čj.: 23746/96-22 cena: 67,00 Kč   

Soukal,J.: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2004 SPN, a.s. 
čj.: 23219/98-22 cena: 69,00 Kč   

Bičíková;Topil: Český jazyk s Tobiášem - 1. Stavba, tvoř. a výz. 
slov.Druhy slov. 2.Podst. jm. 3.Slovesa. 4.Příd. jm., zájmena, 

číslovky a neoheb. slov. druhy. 5.Věta jednod. I 6.Věta jednod. 
II 7.Souvětí. Zvláštnosti vět. skladby. 8.Pravopis. 9.Hláskosloví, 

pouč o jaz.; vydání:  

 2001 Tobiáš 

čj.: 21458/95-22 cena: po 56 Kč   

Martinková,V.: Literatura 8; vydání: 1. SUŘ 2005 Trizonia 
čj.: 22223/99-22 cena: 110,00 Kč   

Martinková,V.: Teorie literatury netradičně (učebnice a 
metodický průvodce); vydání: 2. 

SUŘ 2002 Trizonia 



čj.: 10417/96-22 cena: 140 Kč + 45 Kč   

Matematika 

Coufalová,J. a kol.: Matematika pro 8. ročník základní školy; 

vydání: 1. 
SUŘ 2005 Fortuna 

čj.: 29422/99-22 cena: 85,00 Kč   

Cihlář,J.;Zelenka,M.: Matematika pro 8. třídu - 1. a 2. díl; 

vydání: 1. 
SUŘ 2001 Fortuna 

čj.: 17639/95-22 cena: po 69 Kč   

Dytrych,M.;Dobiasová,I.;Livňanská,L.: Sbírka úloh z 
matematiky pro nižší ročníky víceletých gymnázií a 2. stupeň 

ZŠ; vydání:  

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 20376/97-20 cena: 95,00 Kč   

kol. autorů: Slovní úlohy řešené rovnicemi; vydání: 1.  2004 HAV - sdružení 
podnikatelů 

čj.: 29250/98-22 cena: 99,00 Kč   

Müllerová,J. a kol.: Matematika pro 8. ročník ZŠ - Algebra, 
Geometrie; vydání: 1., doložka prodloužena 

SUŘ 2006 Kvarta 

čj.: 20462/2000-22 cena: 85 Kč + 85 Kč   

Blažková,R.: Sbírka úloh z matematiky s náměty z ekologie pro 
2. stupeň ZŠ; vydání: 2. 

 2003 Nakladatelství Software 

čj.: 36148/97-22 cena:    

Rosecká,Z. a kol.: Algebra 8, Geometrie 8, pracovní sešity 
Počtářské chvilky 8, Rovnice - slovní úlohy, Geometrie 8; 

vydání: 1. 

SUŘ 2005 Nová škola 

čj.: 25321/99-22 cena: U - po 47 Kč, Rovnice - slovní úlohy - 20 Kč, ostatní PS po 
17 Kč 

  

Molnár,J. a kol.: Matematika pro 8. ročník ZŠ (učebnice a 
pracovní sešit - žákovská/učitelská verze); vydání: 1. 

SUŘ 2006 Prodos 

čj.: 24527/2000-22 cena: 98,70/132,30 Kč a po 42/63 Kč   

Běloun,F. a kol.: Sbírka úloh z matematiky pro základní školu; 

vydání: 8. upravené 
 2004 Prometheus 

čj.: 14427/98-22 cena: 68,00 Kč   

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika 
pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Funkce; vydání: 1. 

SUŘ 2006 Prometheus 

čj.: 10231/2000-22 cena: 62,00 Kč   

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika 
pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Geometrické 

konstrukce; vydání: 1. 

SUŘ 2004 Prometheus 

čj.: 16745/98-22 cena: 58,00 Kč   

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika 
pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Kruhy a válce; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Prometheus 

čj.: 16785/96-23 cena: 58,00 Kč   

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika 
pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Rovnice a jejich 

soustavy; vydání: 1. 

SUŘ 2005 Prometheus 

čj.: 11274/99-22 cena: 58,00 Kč   

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika 
pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Rovnice a nerovnice; 

vydání: 1. 

SUŘ 2002 Prometheus 

čj.: 10225/96-23 cena: 58,00 Kč   

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika 
pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Úměrnosti; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Prometheus 

čj.: 31510/96-21 cena: 58,00 Kč   

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika 
pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Výrazy II; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Prometheus 

čj.: 14473/97-21 cena: 58,00 Kč   



Šarounová,A. a kol.: Matematika 8, 1. díl; vydání: 1. SUŘ 2004 Prometheus 
čj.: 16669/98-22 cena: 72,00 Kč   

Šarounová,A. a kol.: Matematika 8, 2. díl; vydání: 1. SUŘ 2004 Prometheus 
čj.: 30042/98-22 cena: 72,00 Kč   

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ, 1. díl - 
Mocniny a odmocniny, Pythagorova věta, Výrazy; vydání: 1. 

SUŘ 2005 Prometheus 

čj.: 22370/99-22 cena: 56,00 Kč   

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ, 2. díl - 
Linearní rovnice, Základy statistiky; vydání: 1. 

SUŘ 2005 Prometheus 

čj.: 32152/99-22 cena: 56,00 Kč   

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ, 3. díl - 
Kruh, kružnice, válec, Konstrukční úlohy; vydání: 1. 

SUŘ 2006 Prometheus 

čj.: 12499/2000-22 cena: 56,00 Kč   

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Pracovní sešit k učebnicím 
matematiky pro 8. ročník; vydání: 1. 

SUŘ 2006 Prometheus 

čj.: 25819/2000-22 cena: 68,00 Kč   

Bušek,I.: Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník ZŠ (platnost 
doložky prodloužena); vydání: 1., 2. 

SUŘ 2003 Prometheus 

čj.: 23585/97-20 cena: 60,00 Kč   

Šedivý,J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ, 1. díl; vydání: 1. SUŘ 2002 Prometheus 
čj.: 17091/96-26 cena: 64,00 Kč   

Šedivý,J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ, 2. díl; vydání: 2. SUŘ 2003 Prometheus 
čj.: 20507/97-20 cena: 64,00 Kč   

Trejbal,J.: Sbírka zajímavých úloh z matematiky, 2. díl; vydání: 1. SUŘ 2002 Prometheus 
čj.: 20053/96-26 cena: 74,00 Kč   

Cihlář,J.;Zelenka,M.: Matematika 8 (učebnice); vydání: 1. SUŘ 2004 Pythagoras Publishing, 
a.s. 

čj.: 24744/98-22 cena: 98,00 Kč   

Novotná,J.;Kubínová,M.;Sýkora,V.: Matematika s Betkou 3 (pro 8. 
ročník základní školy) - učebnice a pracovní sešit; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Scientia 

čj.: 28952/97-20 cena: 120,80 Kč + 63 Kč   

Trejbal,J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ - 1. díl; vydání: 1. SUŘ 2004 SPN, a.s. 
čj.: 11564/98-22 cena: 69,00 Kč   

Trejbal,J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ - 2. díl; vydání: 1. SUŘ 2004 SPN, a.s. 
čj.: 22758/98-22 cena: 69,00 Kč   

Chemie 

Beneš,P.: Základy chemie - pracovní sešit 1. a 2. díl; vydání: 1. SUŘ 2003 Fortuna 
čj.: 21373/97-20 cena: 48 Kč + 48 Kč   

Beneš,P.;Pumpr,V.;Banýr,J.: Základy chemie - učebnice 1. a 2. 
díl; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 21373/97-20 cena: 97 Kč + 97 Kč   

Beneš,P.;Pumpr,V.;Banýr,J.: Základy praktické chemie 1 pro 8. 
ročník ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2004 Fortuna 

čj.: 16773/98-22 cena: 67,00 Kč   

Beneš,P.;Pumpr,V.;Banýr,J.: Základy praktické chemie 1 pro 8. 
ročník ZŠ - pracovní sešit; vydání: 1. 

SUŘ 2004 Fortuna 

čj.: 28762/98-22 cena: 47,00 Kč   

Beneš,P.;Pumpr,V.: Chemie pro základní a občanskou školu; 

vydání: 1. 
SUŘ 2001 Kvarta 

čj.: 20912/95-26 cena: 67,00 Kč   

Beneš,P.;Pumpr,V.: Minimum chemie v 333 testových úlohách; 

vydání: 1. 
SUŘ 2001 Kvarta 

čj.: 18214/95-22 cena: 49,00 Kč   

Bílek,M;Rychtera,J.: Chemie pro 8. ročník ZŠ (učebnice a 
laboratorní cvičení); vydání: 1. 

SUŘ 2005 MOBY DICK 

čj.: 26532/99-22 cena: 130 Kč + 50 Kč   

Karger,I.;Pečová,D.;Peč,P.: Chemie I pro 8. ročník základní SUŘ 2005 Prodos 



školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (učebnice a pracovní 
sešit); vydání: 1. 

čj.: 19210/99-22 cena: 126/94,50 Kč + 37,80/25,20 Kč (učitelská/žákovská verze)   

Los,P.: Chemie se nebojíme - 2. díl chemie pro základní školu 
(učebnice a metodická příručka); vydání: 1. 

SUŘ 2001 Scientia 

čj.: 18802/95-26 cena: 95,60 Kč + 39,90 Kč   

Los,P.;Klečková,M.: Kamarádka chemie aneb chemie pro každý 
den; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Scientia 

čj.: 26381/97-22 cena: 95,00 Kč   

Čtrnáctová,H. a kol.: Chemie pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2003 SPN, a.s. 
čj.: 34976/97-22 cena: 85,00 Kč   

Čtrnáctová,H. a kol.: Pracovní sešit k učebnici chemie pro 8. 
ročník ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2005 SPN, a.s. 

čj.: 18079/99-22 cena: 59,00 Kč   

Čtrnáctová,H.;Zemánek,F.;Svobodová,M.;Dušek,B.: 
Poznáváme chemii, 2. sešit; vydání: 1. 

SUŘ 2001 SPN, a.s. 

čj.: 11988/95-22 cena: 79,00 Kč   

Novotný,P.: Poznáváme chemii, 3. sešit; vydání: 1. SUŘ 2002 SPN, a.s. 
čj.: 17910/96-26 cena: 59,00 Kč   

Fyzika 

Lustigová,Z.: Fyzika pro 8. a 9. ročník základních škol; 
vydání: 1. 

SUŘ 2004 Fortuna 

čj.: 14447/98-22 cena: 96,00 Kč   

Lepil,O.: Doplněk k učivu fyziky pro 8. a 9. ročník ZŠ s 
rozšířeným vyučováním matematice a přírodovědným 

předmětům; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Prometheus 

čj.: 14474/97-20 cena: 66,00 Kč   

Kolářová,R.: Fyzika pro 8. ročník ZŠ (studijní část A, pracovní 
část B), platnost doložky prodloužena; vydání: 3. 

SUŘ 2003 Prometheus 

čj.: 20435/97-20 cena: 56 Kč + 46 Kč   

Bohuněk,J.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 8. ročník ZŠ; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 
SUŘ 2006 Prometheus 

čj.: 14985/2000-22 cena: 35,00 Kč   

Macháček,M.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 8. ročník ZŠ; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 
SUŘ 2006 Prometheus 

čj.: 14987/2000-22 cena: 32,00 Kč   

Kolářová,R.;Bohuněk,J.: Fyzika pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2005 Prometheus 
čj.: 25494/99-22 cena: 85,00 Kč   

Macháček,M.: Fyzika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia; 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Prometheus 

čj.: 17956/2000-22 cena: 108,00 Kč   

Rojko,M. a kol.: Fyzika III - Fyzika kolem nás -  pro základní a 
občanskou školu (žák. a učit. verze); vydání: 1., doložka 

prodloužena 

SUŘ 2005 Scientia 

čj.: 31694/99-22 cena: 105 Kč + 120,80 Kč   

Macháček,M.: Fyzika pro 8. ročník ZŠ, 1. díl; vydání: 1., 2.  2002 SPN 
čj.: 24931/96-26 cena: 46,00 Kč   

Jáchim,F.;Tesař,J.: Fyzika pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2006 SPN, a.s. 
čj.: 15022/2000-22 cena: 83,00 Kč   

Vystrčil,M.;Vystrčilová,J.: Sbírka úloh z fyziky pro základní školy a 

víceletá gymnázia; vydání: 2. 
 2003 Švec software 

čj.: 33580/97-22 cena: 65,00 Kč   

Přírodopis 

Kvasničková,D. a kol.: Ekologický přírodopis pro 8. ročník ZŠ a 
nižší ročníky víceletých gymnázií (učebnice a pracovní sešit); 

vydání: 2. upravené, platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Fortuna 



čj.: 16344/2000-22 cena: 89 Kč a 49 Kč   

Kvasničková,D.: Poznáváme život - přírodopis pro 7.ročník s 
výrazným ekologickým zaměřením; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Fortuna 

čj.: 13331/95-22 cena: 89,00 Kč   

Kočárek,ml.,E.;Kočárek,E.: Přírodopis pro 8. ročník ZŠ; 

vydání: 1. 
SUŘ 2005 Jinan 

čj.: 35255/99-22 cena: 98,00 Kč   

Jakeš,P.: Geologie; vydání: 1. SUŘ 2004 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 22241/98-22 cena: 83,00 Kč   

Kantorek,J.;Froněk,J.;Jurčák,J. a kol.: Přírodopis 8 (učebnice a 
pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2005 Prodos 

čj.: 25495/99-22 cena: 98,70 Kč a 31,50 Kč   

Dobroruka,L.,J. a kol.: Přírodopis III pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2005 Scientia 
čj.: 22215/99-22 cena: 130,00 Kč   

Vališ,J.: Přírodopis pro 8. ročník ZŠ - Geologie; vydání: 1., 8.  2002 SPN 
čj.: 19911/96-26 cena: 84,00 Kč   

Černík,V.;Bičík,V.;Martinec,Z.: Přírodopis III pro 8. ročník ZŠ - 
Biologie člověka; vydání: 1. 

SUŘ 2003 SPN, a.s. 

čj.: 33398/97-22 cena: 98,00 Kč   

Zeměpis 

Holeček,M. a kol.: Česká republika - Zeměpis pro 8. a 9. ročník 
ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií; vydání: upravené 1. 

revidované 

SUŘ 2005 Fortuna 

čj.: 10250/99-22 cena: 89,00 Kč   

Baar,V.: Politická mapa dnešního světa - Zeměpis pro 8. a 9. 
ročník ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2004 Fortuna 

čj.: 32535/98-22 cena: 54,00 Kč   

Holeček,M.;Tlach,S.: Pracovní sešit k učebnici Česká republika 
- Zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých 

gymnázií; vydání: 1. 

SUŘ 2005 Fortuna 

čj.: 20120/99-22 cena: 48,00 Kč   

Mirvald,S.;Kopp,J.: Pracovní sešit k učebnici Společenské a 
hospodářské složky krajiny - Zeměpis pro 8.a 9.ročník ZŠ; 

vydání: 1. 

SUŘ 2004 Fortuna 

čj.: 22394/98-22 cena: 48,00 Kč   

Mirvald,S.;Štulc,M.: Společenské a hospodářské složky krajiny 
- Zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 13450/97-20 cena: 89,00 Kč   

Klímová,E. a kol.: Školní atlas České republiky; vydání: 1.  2005 Geodézie ČS 
čj.: 21757/99-22 cena: 198,00 Kč   

Vencálek J. a kol.: Haná a horní Pomoraví; vydání:  SUŘ 2003 Jaroslav Vencálek 
čj.: 32848/96-20 cena: 85,00 Kč   

Vencálek,J.: Severní Morava a české Slezsko - geografie 
místního regionu pro základní školy; vydání:  

SUŘ 2002 Jaroslav Vencálek 

čj.: 23157/95-22 cena:    

Vencálek,J. a kol.: Slovácko - geografie místního regionu pro základní 

školy; vydání: 1. 
SUŘ 2005 Jaroslav Vencálek 

čj.: 15975/99-22 cena: 180,00 Kč   

Vencálek,J.: Valašsko – geografie místního regionu pro základní 

školy; vydání:  
SUŘ 2002 Jaroslav Vencálek 

čj.: 23157/95-22 cena:    

kol. autorů: Školní atlas České republiky; vydání: 1.  2006 Kartografie Praha 
čj.: 19540/2000-22 cena: 99,00 Kč   

kol. autorů: Školní atlas světa; vydání: 1.  2006 Kartografie Praha 
čj.: 13332/2000-22 cena: 275,00 Kč   



kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Afrika, Austrálie, 

Oceánie; vydání: 1., doložka prodloužena 
SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 45,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Amerika; 

vydání: 1., doložka prodloužena 
SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 45,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Asie; vydání: 1., 
doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 45,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Česká 

republika; vydání: 1., doložka prodloužena 
SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 55,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Evropa; 

vydání: 1., doložka prodloužena 
SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 55,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Obecný 
zeměpis; vydání: 1., doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 25,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Svět; vydání: 1., 
doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 25,00 Kč   

Herink,J.: Hospodářský a společenský zeměpis pro základní a 
občanskou školu; vydání: 1. 

 2001 Kvarta 

čj.: 26492/95-26 cena: 65,00 Kč   

Herink,J.: Pracovní sešit k učebnici Hospodářský a 
společenský zeměpis pro základní a občanskou školu; 

vydání: 1. 

 2002 Kvarta 

čj.: 21876/96-26 cena: 33,00 Kč   

Objevujeme své životní prostředí; vydání:   2002 Luxpress 
čj.: 15348/96-22-23 cena:    

Lorenc,P.: Zeměpis pro 8. ročník ZŠ - Lidé na živé planetě; 

vydání: 1. 
SUŘ 2004 MOBY DICK 

čj.: 17562/98-22 cena: 87,00 Kč   

Herink,J.;Tlach,S.: Základy zeměpisných znalostí; vydání: 1.  2004 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 24879/98-22 cena: 69,00 Kč   

Škvor,J.;Škvorová,J.;Holeček,M.: Krajina a životní prostředí 
(pracovní sešit); vydání: 1., doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 27594/99-22 cena: 47,00 Kč   

Peštová, J.: Praktický zeměpis (pracovní sešit); vydání: 1. SUŘ 2005 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 32984/98-22 cena: 47,00 Kč   

Kühnlová,H.: Znám Českou republiku (pracovní sešit); 
vydání: 1., doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 27594/99-22 cena: 47,00 Kč   

Herink,J.: Lidé a příroda; vydání: 1. SUŘ 2003 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 24351/97-20 cena: 73,00 Kč   

Valenta,V.;Michálek,A. a kol.: Současný svět; vydání: 1. SUŘ 2004 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 17563/98-22 cena: 97,00 Kč   

Kastner,J.;Holeček,M.;Krajíček,L. a kol.: Zeměpis naší vlasti - 
učebnice zeměpisu pro ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 16166/97-20 cena: 99,00 Kč   

Bujnová,H.; Novotný,J.;Skokan,L.: Afrika, Amerika, Austrálie. 
Světový oceán a polární oblasti - zeměpis pro ZŠ a nižší 

ročníky osmiletých gymnázií; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Prospektrum 



čj.: 16969/97-20 cena: 110,00 Kč   

Mištera,L.;Wahla,A.;Mašková,D.: Zeměpis České republiky pro 
ZŠ a nižší ročníky osmiletých gymnázií; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Prospektrum 

čj.: 18539/95-22 cena: 95,00 Kč   

Novotná,M.: Česká republika; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena 

SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 24427/2000-22 cena: 128,10 Kč   

Vilímek,V.;Nováková,R.: Evropa; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena 

SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 24427/2000-22 cena: 62,00 Kč   

Skokan,L.;Bursa,M.;Peštová,J.: Geografické tabulky; vydání: 3. 
přepracované 

SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 28501/2000-22 cena: 75,60 Kč   

Kastner a kol.: Mapy - příroda - životní prostředí; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 24427/2000-22 cena: 89,30 Kč   

Mirvald,S.: Socioekonomický zeměpis pro základní školy a 
víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 24427/2000-22 cena: 73,00 Kč   

Chalupa,P.: Česká republika - naše vlast; vydání: 1. SUŘ 2002 SPL - Práce 
čj.: 20034/96-26 cena: 129,00 Kč   

Braun,R.: Seminář a praktikum ze zeměpisu; vydání: 1.  2004 SPN, a.s. 
čj.: 29564/97-22 cena: 63,00 Kč   

Chalupa,P. a kol.: Zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ - Lidé žijí a 
hospodaří na Zemi; vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 11566/98-22 cena: 75,00 Kč   

Chalupa,P. a kol.: Zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ - Zeměpis 
České republiky; vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 11565/98-22 cena: 87,00 Kč   

Tomeš,J.,Jelínek,R.: Školní atlas - Dnešní svět; vydání: 1. opr.  2002 Terra 
čj.: 23983/96-22 cena: 179,00 Kč   

Bičík,I. a kol.: Školní atlas dnešního světa; vydání: 1.  2006 Terra 
čj.: 17763/2000-22-23 cena:    

Dějepis 

Hlavačka: Dějiny moderní doby I; vydání: 1. SUŘ 2002 Fortuna 
čj.: 22109/96-22 cena: 67,00 Kč   

Jančík,D.: Dějiny moderní doby II (1918 - 1945); vydání: 1. SUŘ 2002 Fortuna 
čj.: 23992/96-20 cena: 69,00 Kč   

Nálevka: Dějiny moderní doby III; vydání: 1. SUŘ 2002 Fortuna 
čj.: 24078/96-22 cena: 67,00 Kč   

Kuklík,J.: Lidé v dějinách - Období 1918 - 1945; vydání: 1. SUŘ 2002 Fortuna 
čj.: 16601/96-22 cena: 69,00 Kč   

Kocian,J.: Lidé v dějinách - Období 1945 - 1989; vydání: 1. SUŘ 2003 Fortuna 
čj.: 10511/97-20 cena: 77,00 Kč   

Hlavačka: Lidé v dějinách - Pracovní sešit k učebnicím Novověk 
I a Novověk II; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 13433/96-22 cena: 46,00 Kč   

Kuklík,J.;Kocian,J.: Lidé v dějinách - Pracovní sešit k 
učebnicím Období 1918-1945 a Období 1945-1989; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 10511/97-20 cena: 47,00 Kč   

Petráňová;Kryl,: Lidé v dějinách - Pracovní sešit k učebnicím 
Středověk, Raný novověk; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 18343/97-20 cena: 47,00 Kč   

Petráňová: Lidé v dějinách - Raný novověk; vydání: 1. SUŘ 2002 Fortuna 
čj.: 16000/96-22 cena: 77,00 Kč   

Novověk I – dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; 

vydání: 1. 
SUŘ 2002 Kartografie Praha 



čj.: 29804/96-20 cena: 89,00 Kč   

Mandelová,H. a kol.: Novověk II - dějepisné atlasy pro ZŠ a 
víceletá gymnázia; vydání: 1. 

SUŘ 2004 Kartografie Praha 

čj.: 16550/98-22 cena: 89,00 Kč   

Středověk – dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; 

vydání: 1. 
SUŘ 2002 Kartografie Praha 

čj.: 16573/96-22 cena: 69,00 Kč   

Trapl,M.;Traplová,J.;Skoupý,A.: Dějepis 8 - Novověk (učebnice 
a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2005 Prodos 

čj.: 28106/99-22 cena: 94,50 Kč + 27,30 Kč   

Olivová,V.: Dějiny nové doby (1850 - 1993); vydání: 1. SUŘ 2001 Scientia 
čj.: 16373/95-22 cena: 154,40 Kč   

Kostlán,A.;Hojda,Z.;Bělina,P.: Novověk 1, 2; vydání: 1. SUŘ 2001 Scientia 
čj.: 16372/95-22 cena: 75,60 Kč+ 79,80 Kč   

Pokorný,J.;Olivová,V.;Jožák,J.: Dějepis - Nová doba 1 - 4 - 
polská verze; vydání: 1. 

 2002 SPL - Práce 

čj.: 27013/96-21 cena:    

Čapek,V. a kol.: Novověk - polská verze; vydání: 1.  2001 SPL - Práce 
čj.: 17009/95-21 cena:    

Čapek,V.: Novověk pro ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 4. SUŘ 2003 SPL - Práce 
čj.: 17768/97-20 cena: 45 Kč + 45 Kč + 45 Kč   

Augusta,P.;Honzák,F.;Pečenka,M.: Dějiny novověku - 1. díl; 
vydání: 1. 

SUŘ 2002 SPL - Práce 

čj.: 24069/96-22 cena: 79,00 Kč   

Augusta,P.;Honzák,F.;Pečenka,M.: Dějiny novověku - 2. díl; 
vydání: 1. 

SUŘ 2003 SPL - Práce 

čj.: 24968/97-20 cena: 79,00 Kč   

Kuthanová,A.: Pracovní sešit k učebnicím Dějiny novověku, 1. 
a 2. díl; vydání: 1. 

SUŘ 2006 SPL - Práce 

čj.: 14091/2000-22 cena: 39,00 Kč   

Hrbek: České dějiny z ptačí perspektivy - pracovní učebnice; 

vydání: 1. 
 2002 SPN, a.s. 

čj.: 19081/96-22 cena: 67,00 Kč   

Hlavačka,M.: Dějepis pro 8. ročník ZŠ - novověk; vydání: 1. SUŘ 2004 SPN, a.s. 
čj.: 30759/98-22 cena: 98,00 Kč   

Občanská výchova 

Sokol,J.: Čtení z Bible - výběr textů ze Starého a Nového 
zákona; vydání: 1. 

 2001 Česká biblická 
společnost 

čj.: 17247/95-22 cena: 180,00 Kč   

Ryska a kol.: Občanská výchova II pro 8. a 9. ročník ZŠ; 

vydání: 1. 
SUŘ 2004 Fortuna 

čj.: 22393/98-22 cena: 77,00 Kč   

Dostálová, R. a kol.: Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ; 

vydání: 1. 
SUŘ 2004 Nakladatelství Olomouc 

čj.: 29984/98-22 cena: 90,00 Kč   

Valenta,M.: Občanská výchova pro 8. ročník; vydání: 1. SUŘ 2003 SPL - Práce 
čj.: 11726/97-20 cena: 89,00 Kč   

Adamová,L.;Dudák,V.;Inquort,R;Mareda,R.;Ventura,V.: 
Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2005 SPN, a.s. 

čj.: 24812/99-22 cena: 79,00 Kč   

Fischerová,D.: Občanská výchova pro 6. -  9. ročník ZŠ (1., 2., 
3.část, pracovní sešit); vydání: platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2004 Vyšehrad 

čj.: 30034/98-22 cena: po 60 Kč a 46 Kč   

Rodinná výchova 

Fenwicková,E.;Walker,R.: Sexuální výchova - Průvodce citovým 
a tělesným dozráváním; vydání: 1. 

 2002 Cesty 

čj.: 19218/95-22 cena:    



Donát: Důvěrně a otevřeně o sexualitě; vydání: 1.  2002 Fortuna 
čj.: 17297/95-22 cena: 79,00 Kč   

Marádová,E.: Rodinná výchova – Hygienické návyky péče o 
zdraví; vydání: 2. 

SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 23584/96-20 cena: 54,00 Kč   

Kubrichtová;Wildová: Rodinná výchova - Péče o dítě; vydání: 3. SUŘ 2002 Fortuna 
čj.: 23583/96-22 cena: 53,00 Kč   

Marádová,E.: Rodinná výchova - Výživa a příprava pokrmů; 

vydání: 2. 
SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 23585/96-20 cena: 57,00 Kč   

Marádová,E.: Rodinná výchova - Zdravý životní styl I; vydání: 1. SUŘ 2004 Fortuna 
čj.: 13495/98-22 cena: 73,00 Kč   

Marádová,E.: Rodinná výchova - Zdravý životní styl II; vydání: 1. SUŘ 2004 Fortuna 
čj.: 30003/98-22 cena: 75,00 Kč   

Stádníková,H.: Mami, ušila jsem si ...; vydání: 1.  2001 SPL - Práce 
čj.: 16953/95-22 cena: 49,00 Kč   

Kašparová,Z.;Houška,T. a kol.: Sám sebou 1, 2, 3, 4; vydání: 1. SUŘ 2002 Tomáš Houška 
čj.: 22288/96-22 cena: po 49 Kč   

Hudební výchova 

Mihule,J.;Poledňák,I.;Mašlaň,P.: Hudební výchova pro 8. ročník 
ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 26321/97-20 cena: 87,00 Kč   

Střelák,M.: Sólo pro všechny - I. Lidové písně; II. Všelijaké 
písničky; vydání: 1. 

 2001 McPrint 

čj.: 15836/95-22 cena: 69 Kč + 69 Kč   

Herden: My pozor dáme a nejen posloucháme (posloucháme 
hudbu se žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých 

gymnázií, učebnice a audiokazeta); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Scientia 

čj.: 30631/97-20 cena: 178,50 Kč + 244 Kč   

Charalambidis,A.;Pilka,J. a kol.: Hudební výchova pro 8. ročník 
ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 17203/98-22 cena: 73 Kč + 170 Kč   

Horáček,J.: Kytara pro každého - 1., 2. díl; vydání:   2002 Tercie 
čj.: 18842/96-22 cena: po 59 Kč   

Vrkočová,L.: Slovníček základních hudebních pojmů; vydání: 1.  2001 Vrkočová Ludmila 
čj.: 10398/95-22 cena: 80,00 Kč   

Výtvarná výchova 

Fulková a kol.: Výtvarná výchova pro 8. a 9. ročník ZŠ a 
víceletá gymnázia; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 23901/96-20 cena: 148,00 Kč   

Karpetová,B.;Sládková,K.: Nenuda – Cestujeme po Evropě 
(učebnice a metodický průvodce); vydání: 1. 

 2002 Prostor 

čj.: 27485/96-20 cena:    

Karpetová,B.;Sládková,K.: Nenuda - V duchu českých tradic 
(učebnice a metodický průvodce); vydání: 1. 

 2001 Prostor 

čj.: 24931/95-22 cena: 99 Kč + 26 Kč   

Šamšula,P.: Obrazárna v hlavě 5 (výtvarná čítanka pro 8. 
ročník); vydání: 1. 

SUŘ 2005 SPL - Práce 

čj.: 27530/99-22 cena: 109,00 Kč   

Šamšula,P.;Adamec.J.: Průvodce výtvarným uměním I; 
vydání: 2. 

SUŘ 2006 SPL - Práce 

čj.: 25706/2000-22 cena: 159,00 Kč   

Adamec,J.;Šamšula,P.: Průvodce výtvarným uměním II; 
vydání: 2. 

SUŘ 2006 SPL - Práce 

čj.: 25706/2000-22 cena: 159,00 Kč   

Bláha,J.;Šamšula,P.: Průvodce výtvarným uměním III; vydání: 2. SUŘ 2006 SPL - Práce 



čj.: 25706/2000-22 cena: 159,00 Kč   

Šamšula,P.;Hirschová,J.: Průvodce výtvarným uměním IV; 

vydání: 2. 
SUŘ 2006 SPL - Práce 

čj.: 25706/2000-22 cena: 159,00 Kč   

Bláha,J.;Slavík,J.: Průvodce výtvarným uměním V; vydání: 2. SUŘ 2006 SPL - Práce 
čj.: 25706/2000-22 cena: 159,00 Kč   

Zhoř,I.: Výtvarná výchova v projektech II - pracovní sešit pro 8. 
a 9. ročník; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Tobiáš 

čj.: 11384/96-22 cena: 79,00 Kč   

Pracovní činnosti 

Kričfalušijová,A.: Historie techniky (učebnice a metodická 
příručka); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Albra 

čj.: 18117/97-20 cena: 52,00 Kč   

Kričfalušijová,A.: Technické materiály - dřevo, část A (učebnice 
a metodická příručka); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Albra 

čj.: 18118/97-20 cena: 39,00 Kč   

Kričfalušijová,A.: Technické práce – dřevo, část B; vydání: 1. SUŘ 2003 Albra 
čj.: 18119/97-20 cena: 39,00 Kč   

Oktavcová,E.: Začínáme šít; vydání: 1.  2001 Blug 
čj.: 17122/95-24 cena: 58,00 Kč   

Veselík,P.;Veselíková,M.: Technické kreslení pro 7. - 9. ročník 
ZŠ; vydání: 1. 

 2004 Fortuna 

čj.: 15898/98-22 cena: 48,00 Kč   

Křenek: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - 
Elektrotechnika kolem nás; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 14460/97-20 cena: 68,00 Kč   

Dytrtová: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Pěstitelství; 
vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 13717/97-20 cena: 57,00 Kč   

Rambousek,V. a kol.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - 
Práce s počítačem; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 18377/97-20 cena: 78,00 Kč   

Mošna,F.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Práce s 
technickými materiály; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 16091/97-20 cena: 64,00 Kč   

Mošna,F.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Provoz a 
údržba domácnosti; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 18342/97-20 cena: 58,00 Kč   

Marádová,E.;Vodáková,J.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník 
ZŠ - Příprava pokrmů; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 14495/97-20 cena: 58,00 Kč   

Mošna,F. a kol.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Svět 
práce; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 18085/97-20 cena: 58,00 Kč   

Halásová,R.: Pěstitelské práce v 8. ročníku ZŠ; vydání: 6. SUŘ 2002 SPN 
čj.: 10678/96-26 cena: 59,00 Kč   

Informatika 

Franců,M.: Hrajeme si s okny – učebnice Windows a Office 95; 

vydání:  
 2003 CCB 

čj.: 32673/97-20 cena: 150,00 Kč   

Hrabcová,J.: Základy moderního PC – učebnice pro mládež a 
začátečníky; vydání: 1. 

 2003 CCB 

čj.: 10458/97-20 cena: 195,00 Kč   

Navrátil,P.: S počítačem na základní škole; vydání: 1.  2006 Computer Media 
čj.: 13624/2000-22 cena: 130,00 Kč   

Kmoch,P.: Informatika a výpočetní technika pro základní školy;  2003 Computer Press Brno 



vydání: 1. 
čj.: 22600/97-20 cena: 80,00 Kč   

Šimek,T.;Vacek,J.: Word pro základní školy; vydání: 1.  2004 Computer Press Brno 
čj.: 36366/97-22 cena: 95,00 Kč   

Halva,M.: Výpočetní technika - 1.díl (učebnice pro základní 
školy); vydání: 1. 

 2002 Global 

čj.: 26548/95-22 cena: 130,00 Kč   

Veselík,P.;Pecinovský,R.: Informatika pro ZŠ a víceletá gymnázia 
1 - Windows 3.x (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Grada 

čj.: 31249/97-20 cena: 89 Kč a 59 Kč   

Veselík,P.;Pecinovský,R.: Informatika pro ZŠ a víceletá 
gymnázia 1 - Windows 95 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Grada 

čj.: 31249/97-20 cena: 89 Kč a 59 Kč   

Veselík,P.: Informatika pro ZŠ a víceletá gymnázia 2 - Windows 
3.x (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2004 Grada 

čj.: 24114/98-22 cena: 89 Kč a 59 Kč   

Veselík,P.: Informatika pro ZŠ a víceletá gymnázia 2 - Windows 
95 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2004 Grada 

čj.: 24114/98-22 cena: 89 Kč a 59 Kč   

Břicháč,P.: Informatika III - učebnice + pracovní sešit; vydání: 1. SUŘ 2002 Grada 
čj.: 11225/96-22 cena: 89 Kč a 59 Kč   

Volitelné předměty, různé 

Cvešpr,P.: Sprechen, sprechen, sprechen – německá konverzace; 

vydání: 1. 
 2003 Fortuna 

čj.: 24326/97-22 cena: 79,00 Kč   

Kroužek,J.: Základy administrativy pro základní školy; 

vydání: 1. 
 2005 Fortuna 

čj.: 17072/99-22 cena: 88,00 Kč   

Kadleček,J. a kol.: Základy rýsování pro ZŠ; vydání: 1.  2004 Prometheus 
čj.: 12859/98-22 cena: 59,00 Kč   

Martincová,O. a kol.: Pravidla českého pravopisu (školní 
vydání včetně Dodatku); vydání: 1. 

 2005 Fortuna 

čj.: 25633/99-22 cena: 97,00 Kč   

Běloun,F. a kol.: Tabulky pro základní školu; vydání: 8. 
přepracované, platnost doložky prodloužena 

 2006 Prometheus 

čj.: 14980/2000-22 cena: 68,00 Kč   

Dudák,V. a kol.: Seminář ze společenskovědních předmětů pro 
2. stupeň ZŠ; vydání: 1. 

 2003 SPN, a.s. 

čj.: 34230/97-22 cena: 79,00 Kč   

9. ročník 
Český jazyk 

Novák,F.;Příborská,O.: Čítanka textů literárních děl různých 
žánrů s nápovědou; vydání: 1. 

 2002 Blug 

čj.: 23592/96-22 cena: 69,00 Kč   

Kamiš,K.;Dlouhý,M.: Pravopisná čítanka pro základní školu; 

vydání: 1. 
 2002 Fortuna 

čj.: 14587/96-20 cena: 64,00 Kč   

Styblík,V.: Přehledná mluvnice češtiny pro ZŠ pro ZŠ a víceletá 
gymnázia; vydání: 2. doplněné 

 2003 Fortuna 

čj.: 22779/97-20 cena: 69,00 Kč   

Fucimanová,M.: Sloh pro 6. - 9. ročník ZŠ; vydání: 2.  2001 Fortuna 
čj.: 23733/94-22 cena: 73,00 Kč   

Havránek;Jedlička: Stručná mluvnice česká; vydání: 26. 
doplněné 

 2003 Fortuna 

čj.: 22778/97-20 cena: 98,00 Kč   



Beránková,E.;Lederbuchová,L.: Trocha (literární) teorie; vydání: 1.  2004 Fortuna 
čj.: 15823/98-22 cena: 69,00 Kč   

Balkó,I.;Zimová,L.: Český jazyk pro 9. ročník základní školy; 

vydání: 1. 
SUŘ 2001 Fortuna 

čj.: 24609/95-22 cena: 59,00 Kč   

Čeňková,J. a kol.: Čítanka pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2004 Fortuna 
čj.: 20332/98-22 cena: 69,00 Kč   

Adlt,J.: Literární výchova pro 6. - 9. ročník ZŠ a pro 
odpovídající ročníky víceletých gymnázií; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 23964/97-20 cena: 67,00 Kč   

Nezkusil,V.: Literární výchova pro 9. ročník ZŠ a pro 
odpovídající ročníky víceletých gymnázií - Výpravy do světa 

literatury I; vydání: 1. 

SUŘ 2005 Fortuna 

čj.: 16297/99-22 cena: 76,00 Kč   

Nezkusil,V.: Literární výchova pro 9. ročník ZŠ a pro 
odpovídající ročníky víceletých gymnázií - Výpravy do světa 

literatury II; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 16297/99-22 cena: 69,00 Kč   

Brabcová,R.: Čeština našich dní; vydání: 1. SUŘ 2002 Jinan 
čj.: 20713/96-22 cena: 98,00 Kč   

Hájková,E.;Havlová,I.;Krejčová: Čeština pro 9. ročník základní 
školy (učebnice díl A, B, pracovní sešit); vydání: 1., doložka 

prodloužena 

SUŘ 2006 Jinan 

čj.: 13370/2000-22 cena: po 49 Kč   

Fialová,Z.;Podzimek,J.: Čítanka s literární výchovou 9; 

vydání: 1. 
SUŘ 2003 MOBY DICK 

čj.: 31569/97-20 cena: 105,00 Kč   

Styblík,V.: Co mám umět z českého jazyka (v 6. - 9. ročníku); 
vydání: 1. 

SUŘ 2002 Pansofia 

čj.: 21021/95-22 cena: 65,00 Kč   

Müllerová,O.: Dialog v hodinách češtiny 1, 2 s metodickými 
poznámkami; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Pansofia 

čj.: 24904/96-20 cena: 27 Kč + 35 Kč   

Hedvičáková,J.;Müllerová,E.: Český jazyk pro 9. ročník ZŠ a 
nižší ročníky osmiletých gymnázií, 1. - 4. díl; vydání: 1. 

SUŘ 2005 Prospektrum 

čj.: 25286/99-22 cena: po 60 Kč   

Styblík,V.: Český jazyk pro 9.ročník základní školy a pro 
odpovídající ročník víceletých gymnázií; vydání: 1. 

 2002 SPN 

čj.: 17964/96-22 cena: 67,00 Kč   

Styblík,V. a kol.: Český jazyk pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2002 SPN, a.s. 
čj.: 17964/96-22 cena: 67,00 Kč   

Soukal,J.: Čítanka pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2002 SPN, a.s. 
čj.: 13829/96-22 cena: 63,00 Kč   

Soukal,J.: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2004 SPN, a.s. 
čj.: 23219/98-22 cena: 69,00 Kč   

Bičíková;Topil: Český jazyk s Tobiášem - 1. Stavba, tvoř. a výz. 
slov.Druhy slov. 2.Podst. jm. 3.Slovesa. 4.Příd. jm., zájmena, 

číslovky a neoheb. slov. druhy. 5.Věta jednod. I 6.Věta jednod. 
II 7.Souvětí. Zvláštnosti vět. skladby. 8.Pravopis. 9.Hláskosloví, 

pouč o jaz.; vydání:  

 2001 Tobiáš 

čj.: 21458/95-22 cena: po 56 Kč   

Žabenská,V.: Čítanka 9; vydání: 1. SUŘ 2004 Trizonia 
čj.: 16568/98-22 cena: 110,00 Kč   

Martinková,V.: Teorie literatury netradičně (učebnice a 
metodický průvodce); vydání: 2. 

SUŘ 2002 Trizonia 

čj.: 10417/96-22 cena: 140 Kč + 45 Kč   



Matematika 

Coufalová,J. a kol.: Matematika pro 9. ročník základní školy; 

vydání: 1. 
SUŘ 2006 Fortuna 

čj.: 20638/2000-22 cena: 87,00 Kč   

Cihlář,J.;Zelenka,M.: Matematika pro 9. třídu - 1.díl; vydání: 1. SUŘ 2002 Fortuna 
čj.: 17920/96-26 cena: 69,00 Kč   

Cihlář,J.;Zelenka,M.: Matematika pro 9. třídu - 2.díl; vydání: 1. SUŘ 2002 Fortuna 
čj.: 29595/96-20 cena: 79,00 Kč   

Dytrych,M.;Dobiasová,I.;Livňanská,L.: Sbírka úloh z 
matematiky pro nižší ročníky víceletých gymnázií a 2. stupeň 

ZŠ; vydání:  

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 20376/97-20 cena: 95,00 Kč   

kol. autorů: Slovní úlohy řešené rovnicemi; vydání: 1.  2004 HAV - sdružení 
podnikatelů 

čj.: 29250/98-22 cena: 99,00 Kč   

Müllerová,J. a kol.: Matematika pro 9. ročník ZŠ - Algebra, 
Geometrie; vydání: 1., doložka prodloužena 

SUŘ 2006 Kvarta 

čj.: 20462/2000-22 cena: 98 Kč + 95 Kč   

Kročilová,I.;Petr,P.;Solfronková,J.: Matematika pro 9. ročník 
ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1. 

 2003 Liquet 

čj.: 36838/97-22 cena: 65,00 Kč   

Kročilová,I. a kol.: Matematika pro 9. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; 
vydání: 3. (výroba ukončena) 

 2003 Liquet 

čj.: 15177/97-20 cena: 50,00 Kč   

Blažková,R.: Sbírka úloh z matematiky s náměty z ekologie pro 
2. stupeň ZŠ; vydání: 2. 

 2003 Nakladatelství Software 

čj.: 36148/97-22 cena:    

Rosecká,Z. a kol.: Algebra 9, Geometrie 9, pracovní sešity Rovnice, 

slovní úlohy, Chvilky s matematikou, Geometrie 9; vydání: 1. 
SUŘ 2006 Nová škola 

čj.: 24616/2000-22 cena: U - po 47 Kč, PS - po 17 Kč   

Běloun,F. a kol.: Sbírka úloh z matematiky pro základní školu; 

vydání: 8. upravené 
 2004 Prometheus 

čj.: 14427/98-22 cena: 68,00 Kč   

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika 
pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Funkce; vydání: 1. 

SUŘ 2006 Prometheus 

čj.: 10231/2000-22 cena: 62,00 Kč   

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jančovičová,E.;Šimša,J.: Matematika 
pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Podobnost a funkce 

úhlu; vydání: 1. 

SUŘ 2006 Prometheus 

čj.: 23096/2000-22 cena: 64,00 Kč   

Šarounová,A. a kol.: Matematika 9, 1. díl; vydání: 1. SUŘ 2005 Prometheus 
čj.: 24344/99-22 cena: 72,00 Kč   

Šarounová,A. a kol.: Matematika 9, 2. díl; vydání: 1. SUŘ 2005 Prometheus 
čj.: 34326/99-22 cena: 72,00 Kč   

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ, 1. díl - 
Lomené výrazy, rovnice, soustavy rovnic; vydání: 1. 

SUŘ 2006 Prometheus 

čj.: 23002/2000-22 cena: 56,00 Kč   

Odvárko,O.;Kadleček,J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ, 2. díl - 
Funkce, podobnost, goniometrické funkce; vydání: 1. 

SUŘ 2006 Prometheus 

čj.: 30933/2000-22 cena: 58,00 Kč   

Bušek,I.;Kubínová,M.;Novotná,J.: Sbírka úloh z matematiky pro 
9. ročník ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Prometheus 

čj.: 16962/95-22 cena: 60,00 Kč   

Šedivý,J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ, 2. díl; vydání: 2. SUŘ 2003 Prometheus 
čj.: 20507/97-20 cena: 64,00 Kč   

Bušek,I.;Kubínová,M.;Novotná,J.: Matematika pro 9. ročník SUŘ 2006 Prometheus 



základní školy, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena 

čj.: 14981/2000-22 cena: 62,00 Kč   

Trejbal,J.: Sbírka zajímavých úloh z matematiky, 2. díl; vydání: 1. SUŘ 2002 Prometheus 
čj.: 20053/96-26 cena: 74,00 Kč   

Cihlář,J.;Zelenka,M.: Matematika 9 (učebnice); vydání: 1. SUŘ 2005 Pythagoras Publishing, 
a.s. 

čj.: 24484/99-22 cena: 98,00 Kč   

Trejbal,J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ - 1. díl; vydání: 2. SUŘ 2004 SPN, a.s. 
čj.: 31772/98-22 cena: 79,00 Kč   

Trejbal,J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ - 1. díl; vydání: 1. SUŘ 2002 SPN, a.s. 
čj.: 11507/96-26 cena: 68,00 Kč   

Trejbal,J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ - 2. díl; vydání: 1. SUŘ 2003 SPN, a.s. 
čj.: 10851/97-20 cena: 69,00 Kč   

Trejbal,J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ - 2. díl; vydání: 2. SUŘ 2005 SPN, a.s. 
čj.: 13261/99-22 cena: 83,00 Kč   

Chemie 

Beneš,P.;Pumpr,V.;Banýr,J.: Základy chemie - učebnice 1. a 2. 

díl; vydání: 1. 
SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 21373/97-20 cena: 97 Kč + 97 Kč   

Beneš,P.;Pumpr,V.;Banýr,J.: Základy praktické chemie 2 pro 9. 
ročník ZŠ - učebnice a pracovní sešit; vydání: 1. 

SUŘ 2005 Fortuna 

čj.: 32950/99-22 cena: 97 Kč a 57 Kč   

Beneš,P.;Pumpr,V.: Chemie pro základní a občanskou školu; 

vydání: 1. 
SUŘ 2001 Kvarta 

čj.: 20912/95-26 cena: 67,00 Kč   

Beneš,P.;Pumpr,V.: Minimum chemie v 333 testových úlohách; 

vydání: 1. 
SUŘ 2001 Kvarta 

čj.: 18214/95-22 cena: 49,00 Kč   

Pečová,D.;Karger,I.;Peč,P.: Chemie II pro 9. ročník základní 
školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (učebnice a pracovní 

sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2005 Prodos 

čj.: 23612/99-22 cena: 126/94,50 Kč + 37,80/25,20 Kč (učitelská/žákovská verze)   

Los,P.;Klečková,M.: Kamarádka chemie aneb chemie pro každý 
den; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Scientia 

čj.: 26381/97-22 cena: 95,00 Kč   

Novotný,P. a kol.: Chemie pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2003 SPN, a.s. 
čj.: 34976/97-22 cena: 85,00 Kč   

Čtrnáctová,H. a kol.: Pracovní sešit k učebnici chemie pro 9. 
ročník ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2005 SPN, a.s. 

čj.: 18079/99-22 cena: 49,00 Kč   

Novotný,P.: Poznáváme chemii, 3. sešit; vydání: 1. SUŘ 2002 SPN, a.s. 
čj.: 17910/96-26 cena: 59,00 Kč   

Fyzika 

Lustigová,Z.: Fyzika pro 8. a 9. ročník základních škol; vydání: 1. SUŘ 2004 Fortuna 
čj.: 14447/98-22 cena: 96,00 Kč   

Lepil,O.: Doplněk k učivu fyziky pro 8. a 9. ročník ZŠ s 
rozšířeným vyučováním matematice a přírodovědným 

předmětům; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Prometheus 

čj.: 14474/97-20 cena: 66,00 Kč   

Bohuněk,J.: Fyzika pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2002 Prometheus 
čj.: 20163/96-26 cena: 74,00 Kč   

Bohuněk,J.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 9. ročník ZŠ; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 
SUŘ 2006 Prometheus 

čj.: 14985/2000-22 cena: 38,00 Kč   

Kolářová,R. a kol.: Fyzika pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2006 Prometheus 



čj.: 20681/2000-22 cena: 99,00 Kč   

Macháček,M.: Fyzika pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 
SUŘ 2006 Prometheus 

čj.: 17956/2000-22 cena: 108,00 Kč   

Rojko,M. a kol.: Fyzika IV - Fyzika kolem nás -  pro základní a 
občanskou školu (žák. a učit. verze); vydání: 1., doložka 

prodloužena 

SUŘ 2005 Scientia 

čj.: 31694/99-22 cena: 105 Kč + 126 Kč   

Jáchim,F.;Tesař,J.: Fyzika pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2006 SPN, a.s. 
čj.: 21675/2000-22 cena: 83,00 Kč   

Vystrčil,M.;Vystrčilová,J.: Sbírka úloh z fyziky pro základní 
školy a víceletá gymnázia; vydání: 2. 

 2003 Švec software 

čj.: 33580/97-22 cena: 65,00 Kč   

Přírodopis 

Kvasničková,D. a kol.: Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ a 
nižší ročníky víceletých gymnázií - polská verze; vydání: 1. 

 2004 Fortuna 

čj.: 28083/98-22 cena:    

Kvasničková,D. a kol.: Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ a 
nižší ročníky víceletých gymnázií (učebnice a pracovní sešit); 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Fortuna 

čj.: 16344/2000-22 cena: 89 Kč a 49 Kč   

Froněk,J.;Tonika,J.: Přírodopis pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1.  2002 Kvarta 
čj.: 29596/96-20 cena: 55,00 Kč   

Stoklasa,J.;Čížková,V. a kol.: Organismy - Prostředí - Člověk; 

vydání: 1. 
 2002 Nakladatelství České 

geografické společnosti 

čj.: 22961/96-26 cena: 69,00 Kč   

Jakeš,P.: Geologie; vydání: 1. SUŘ 2004 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 22241/98-22 cena: 83,00 Kč   

Zapletal,J.;Janoška,M.;Tomančáková,M.: Přírodopis 9 
(učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2006 Prodos 

čj.: 23052/2000-22 cena: 88,20 Kč + 31,50 Kč   

Cílek,V. a kol.: Přírodopis IV pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2006 Scientia 
čj.: 18699/2000-22 cena: 120,00 Kč   

Vališ,J.: Přírodopis pro 8. ročník ZŠ - Geologie; vydání: 1., 8.  2002 SPN 
čj.: 19911/96-26 cena: 84,00 Kč   

Černík,V.;Martinec,Z.;Vítek,J.: Přírodopis IV pro 9. ročník ZŠ - 
Mineralogie a geologie; vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 22779/98-22 cena: 98,00 Kč   

Zeměpis 

Holeček,M. a kol.: Česká republika - Zeměpis pro 8. a 9. ročník 
ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií; vydání: upravené 1. 

revidované 

SUŘ 2005 Fortuna 

čj.: 10250/99-22 cena: 89,00 Kč   

Baar,V.: Politická mapa dnešního světa - Zeměpis pro 8. a 9. 
ročník ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2004 Fortuna 

čj.: 32535/98-22 cena: 54,00 Kč   

Holeček,M.;Tlach,S.: Pracovní sešit k učebnici Česká republika 
- Zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých 

gymnázií; vydání: 1. 

SUŘ 2005 Fortuna 

čj.: 20120/99-22 cena: 48,00 Kč   

Mirvald,S.;Kopp,J.: Pracovní sešit k učebnici Společenské a 
hospodářské složky krajiny - Zeměpis pro 8.a 9.ročník ZŠ; 

vydání: 1. 

SUŘ 2004 Fortuna 

čj.: 22394/98-22 cena: 48,00 Kč   

Mirvald,S.;Štulc,M.: Společenské a hospodářské složky krajiny SUŘ 2003 Fortuna 



- Zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ; vydání: 1. 
čj.: 13450/97-20 cena: 89,00 Kč   

Klímová,E. a kol.: Školní atlas České republiky; vydání: 1.  2005 Geodézie ČS 
čj.: 21757/99-22 cena: 198,00 Kč   

Vencálek J. a kol.: Haná a horní Pomoraví; vydání:  SUŘ 2003 Jaroslav Vencálek 
čj.: 32848/96-20 cena: 85,00 Kč   

Vencálek,J.: Severní Morava a české Slezsko - geografie 
místního regionu pro základní školy; vydání:  

SUŘ 2002 Jaroslav Vencálek 

čj.: 23157/95-22 cena:    

Vencálek,J. a kol.: Slovácko - geografie místního regionu pro základní 

školy; vydání: 1. 
SUŘ 2005 Jaroslav Vencálek 

čj.: 15975/99-22 cena: 180,00 Kč   

Vencálek,J.: Valašsko – geografie místního regionu pro základní 

školy; vydání:  
SUŘ 2002 Jaroslav Vencálek 

čj.: 23157/95-22 cena:    

kol. autorů: Školní atlas České republiky; vydání: 1.  2006 Kartografie Praha 
čj.: 19540/2000-22 cena: 99,00 Kč   

kol. autorů: Školní atlas světa; vydání: 1.  2006 Kartografie Praha 
čj.: 13332/2000-22 cena: 275,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Afrika, Austrálie, 

Oceánie; vydání: 1., doložka prodloužena 
SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 45,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Amerika; 

vydání: 1., doložka prodloužena 
SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 45,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Asie; vydání: 1., 
doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 45,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Česká 
republika; vydání: 1., doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 55,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Evropa; 

vydání: 1., doložka prodloužena 
SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 55,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Obecný 
zeměpis; vydání: 1., doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 25,00 Kč   

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Svět; vydání: 1., 
doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Kartografie Praha 

čj.: 17071/99-22 cena: 25,00 Kč   

Kühnlová;H.: Zeměpis pro 9. ročník ZŠ - Tady jsem doma; 

vydání: 1. 
 2004 MOBY DICK 

čj.: 19400/98-22 cena: 53,00 Kč   

Lorenc,P.: Zeměpis pro 9. ročník ZŠ - Česká republika; 

vydání: 1. 
SUŘ 2004 MOBY DICK 

čj.: 18737/98-22 cena: 95,00 Kč   

Herink,J.;Tlach,S.: Základy zeměpisných znalostí; vydání: 1.  2004 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 24879/98-22 cena: 69,00 Kč   

Škvor,J.;Škvorová,J.;Holeček,M.: Krajina a životní prostředí 
(pracovní sešit); vydání: 1., doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 27594/99-22 cena: 47,00 Kč   

Peštová, J.: Praktický zeměpis (pracovní sešit); vydání: 1. SUŘ 2005 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 32984/98-22 cena: 47,00 Kč   

Kühnlová,H.: Znám Českou republiku (pracovní sešit); 
vydání: 1., doložka prodloužena 

SUŘ 2005 Nakladatelství České 
geografické společnosti 



čj.: 27594/99-22 cena: 47,00 Kč   

Herink,J.: Lidé a příroda; vydání: 1. SUŘ 2003 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 24351/97-20 cena: 73,00 Kč   

Valenta,V.;Michálek,A. a kol.: Současný svět; vydání: 1. SUŘ 2004 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 17563/98-22 cena: 97,00 Kč   

Kastner,J.;Holeček,M.;Krajíček,L. a kol.: Zeměpis naší vlasti - 
učebnice zeměpisu pro ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 16166/97-20 cena: 99,00 Kč   

Kühnlová,H.: Zeměpis pro život - pracovní učebnice pro žáky 9. 
ročníku základních škol; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Nakladatelství České 
geografické společnosti 

čj.: 20576/95-22 cena: 49,00 Kč   

Bujnová,H.; Novotný,J.;Skokan,L.: Afrika, Amerika, Austrálie. 
Světový oceán a polární oblasti - zeměpis pro ZŠ a nižší 

ročníky osmiletých gymnázií; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Prospektrum 

čj.: 16969/97-20 cena: 110,00 Kč   

Mištera,L.;Wahla,A.;Mašková,D.: Zeměpis České republiky pro 
ZŠ a nižší ročníky osmiletých gymnázií; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Prospektrum 

čj.: 18539/95-22 cena: 95,00 Kč   

Novotná,M.: Česká republika; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena 

SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 24427/2000-22 cena: 128,10 Kč   

Vilímek,V.;Nováková,R.: Evropa; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena 

SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 24427/2000-22 cena: 62,00 Kč   

Skokan,L.;Bursa,M.;Peštová,J.: Geografické tabulky; vydání: 3. 
přepracované 

SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 28501/2000-22 cena: 75,60 Kč   

Kastner a kol.: Mapy - příroda - životní prostředí; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 24427/2000-22 cena: 89,30 Kč   

Mirvald,S.: Socioekonomický zeměpis pro základní školy a 
víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 24427/2000-22 cena: 73,00 Kč   

Chalupa,P.: Česká republika - naše vlast; vydání: 1. SUŘ 2002 SPL - Práce 
čj.: 20034/96-26 cena: 129,00 Kč   

Braun,R.: Seminář a praktikum ze zeměpisu; vydání: 1.  2004 SPN, a.s. 
čj.: 29564/97-22 cena: 63,00 Kč   

Braun,R.: Zeměpis 9 - kapitoly ze zeměpisu; vydání: 1.  2001 SPN, a.s. 
čj.: 19946/95-22 cena: 78,00 Kč   

Chalupa,P. a kol.: Zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ - Lidé žijí a 
hospodaří na Zemi; vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 11566/98-22 cena: 75,00 Kč   

Chalupa,P. a kol.: Zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ - Zeměpis 
České republiky; vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 11565/98-22 cena: 87,00 Kč   

Tomeš,J.,Jelínek,R.: Školní atlas - Dnešní svět; vydání: 1. opr.  2002 Terra 
čj.: 23983/96-22 cena: 179,00 Kč   

Bičík,I. a kol.: Školní atlas dnešního světa; vydání: 1.  2006 Terra 
čj.: 17763/2000-22-23 cena:    

Dějepis 

Hlavačka: Dějiny moderní doby I; vydání: 1. SUŘ 2002 Fortuna 
čj.: 22109/96-22 cena: 67,00 Kč   

Jančík,D.: Dějiny moderní doby II (1918 - 1945); vydání: 1. SUŘ 2002 Fortuna 
čj.: 23992/96-20 cena: 69,00 Kč   

Nálevka: Dějiny moderní doby III; vydání: 1. SUŘ 2002 Fortuna 



čj.: 24078/96-22 cena: 67,00 Kč   

Kuklík,J.: Lidé v dějinách - Období 1918 - 1945; vydání: 1. SUŘ 2002 Fortuna 
čj.: 16601/96-22 cena: 69,00 Kč   

Kocian,J.: Lidé v dějinách - Období 1945 - 1989; vydání: 1. SUŘ 2003 Fortuna 
čj.: 10511/97-20 cena: 77,00 Kč   

Hlavačka: Lidé v dějinách - Pracovní sešit k učebnicím 
Novověk I a Novověk II; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 13433/96-22 cena: 46,00 Kč   

Kuklík,J.;Kocian,J.: Lidé v dějinách - Pracovní sešit k 
učebnicím Období 1918-1945 a Období 1945-1989; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 10511/97-20 cena: 47,00 Kč   

Novověk I – dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; 

vydání: 1. 
SUŘ 2002 Kartografie Praha 

čj.: 29804/96-20 cena: 89,00 Kč   

Mandelová,H. a kol.: Novověk II - dějepisné atlasy pro ZŠ a 

víceletá gymnázia; vydání: 1. 
SUŘ 2004 Kartografie Praha 

čj.: 16550/98-22 cena: 89,00 Kč   

Burešová,J;Schulzová,E.: Dějepis 9 - Moderní dějiny (učebnice 
a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2006 Prodos 

čj.: 20832/2000-22 cena: 94,50 Kč + 27,30 Kč   

Olivová,V.: Dějiny nové doby (1850 - 1993); vydání: 1. SUŘ 2001 Scientia 
čj.: 16373/95-22 cena: 154,40 Kč   

Pokorný,J.;Olivová,V.;Jožák,J.: Dějepis - Nová doba 1 - 4 - 
polská verze; vydání: 1. 

 2002 SPL - Práce 

čj.: 27013/96-21 cena:    

Pokorný,J.: Dějepis - Nová doba 1 - V době páry a elektřiny; 

vydání: 3. 
SUŘ 2005 SPL - Práce 

čj.: 21668/99-22 cena: 69,00 Kč   

Vošahlíková,P.: Dějepis - Nová doba 2 - Československo a svět 
1918-1938; vydání: 2. 

SUŘ 2002 SPL - Práce 

čj.: 16571/96-22 cena: 87,00 Kč   

Jožák,J,: Dějepis – Nová doba 3 - Druhá světová válka a 
československý odboj; vydání: 2., platnost doložky 

prodloužena 

SUŘ 2006 SPL - Práce 

čj.: 16413/2000-22 cena: 69,00 Kč   

Jožák,J,: Dějepis – Nová doba 4 - Československo a svět 
1945-1989; vydání: 1. 

SUŘ 2001 SPL - Práce 

čj.: 17249/95-22 cena: 87,00 Kč   

Pečenka,M.;Augusta,P.;Honzák,F.;Luňák,P.: Dějiny moderní 
doby - 1. díl; vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPL - Práce 

čj.: 22654/98-22 cena: 89,00 Kč   

Pečenka,M.;Augusta,P.;Luňák,P.: Dějiny moderní doby - 2. díl; 

vydání: 1. 
SUŘ 2005 SPL - Práce 

čj.: 32351/99-22 cena: 89,00 Kč   

Hrbek: České dějiny z ptačí perspektivy - pracovní učebnice; 

vydání: 1. 
 2002 SPN, a.s. 

čj.: 19081/96-22 cena: 67,00 Kč   

Kuklík,J.;Kocian,J.: Dějepis pro 9. ročník ZŠ - nejnovější 
dějiny; vydání: 1. 

SUŘ 2005 SPN, a.s. 

čj.: 17835/99-22 cena: 109,00 Kč   

Občanská výchova 

Sokol,J.: Čtení z Bible - výběr textů ze Starého a Nového 
zákona; vydání: 1. 

 2001 Česká biblická 
společnost 

čj.: 17247/95-22 cena: 180,00 Kč   

Ryska a kol.: Občanská výchova II pro 8. a 9. ročník ZŠ; 

vydání: 1. 
SUŘ 2004 Fortuna 

čj.: 22393/98-22 cena: 77,00 Kč   



Hořejšová,D.;Samek,B.: Pracovní texty pro hodiny občanské 
výchovy v 9. ročníku ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 26159/95-22 cena: 58,00 Kč   

Hrachovcová,M.: Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2006 Nakladatelství Olomouc 
čj.: 16152/2000-22 cena: 90,00 Kč   

Valenta,M.: Občanská výchova pro 9. ročník; vydání: 1. SUŘ 2003 SPL - Práce 
čj.: 34975/97-22 cena: 89,00 Kč   

Dudák,V.;Holčák,P.;Mareda,R.: Občanská výchova pro 9. 
ročník ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2005 SPN, a.s. 

čj.: 28469/99-22 cena: 79,00 Kč   

Fischerová,D.: Občanská výchova pro 6. -  9. ročník ZŠ (1., 2., 
3.část, pracovní sešit); vydání: platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2004 Vyšehrad 

čj.: 30034/98-22 cena: po 60 Kč a 46 Kč   

Rodinná výchova 

Fenwicková,E.;Walker,R.: Sexuální výchova - Průvodce 
citovým a tělesným dozráváním; vydání: 1. 

 2002 Cesty 

čj.: 19218/95-22 cena:    

Donát: Důvěrně a otevřeně o sexualitě; vydání: 1.  2002 Fortuna 
čj.: 17297/95-22 cena: 79,00 Kč   

Marádová,E.: Rodinná výchova – Hygienické návyky péče o 
zdraví; vydání: 2. 

SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 23584/96-20 cena: 54,00 Kč   

Kubrichtová;Wildová: Rodinná výchova - Péče o dítě; vydání: 3. SUŘ 2002 Fortuna 
čj.: 23583/96-22 cena: 53,00 Kč   

Marádová,E.: Rodinná výchova – Výživa a příprava pokrmů; 

vydání: 2. 
SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 23585/96-20 cena: 57,00 Kč   

Marádová,E.: Rodinná výchova – Zdravý životní styl I; vydání: 1. SUŘ 2004 Fortuna 
čj.: 13495/98-22 cena: 73,00 Kč   

Marádová,E.: Rodinná výchova – Zdravý životní styl II; vydání: 1. SUŘ 2004 Fortuna 
čj.: 30003/98-22 cena: 75,00 Kč   

Stádníková,H.: Mami, ušila jsem si ...; vydání: 1.  2001 SPL - Práce 
čj.: 16953/95-22 cena: 49,00 Kč   

Kašparová,Z.;Houška,T. a kol.: Sám sebou 1, 2, 3, 4; vydání: 1. SUŘ 2002 Tomáš Houška 
čj.: 22288/96-22 cena: po 49 Kč   

Hudební výchova 

Mihule,J.;Mašlaň,P.;Mouryc,F.: Hudební výchova pro 9. ročník 
ZŠ; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 26321/97-20 cena: 89,00 Kč   

Brabec,J.: Hudební výchova pro 9. ročník; vydání: 1. SUŘ 2002 Jinan 
čj.: 23896/96-20 cena: 59,00 Kč   

Střelák,M.: Sólo pro všechny - I. Lidové písně; II. Všelijaké 
písničky; vydání: 1. 

 2001 McPrint 

čj.: 15836/95-22 cena: 69 Kč + 69 Kč   

Herden: My pozor dáme a nejen posloucháme (posloucháme 
hudbu se žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých 

gymnázií, učebnice a audiokazeta); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Scientia 

čj.: 30631/97-20 cena: 178,50 Kč + 244 Kč   

Charalambidis,A.;Pilka,J. a kol.: Hudební výchova pro 9. ročník 
ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 17203/98-22 cena: 73 Kč + 170 Kč   

Horáček,J.: Kytara pro každého - 1., 2. díl; vydání:   2002 Tercie 
čj.: 18842/96-22 cena: po 59 Kč   

Vrkočová,L.: Slovníček základních hudebních pojmů; vydání: 1.  2001 Vrkočová Ludmila 
čj.: 10398/95-22 cena: 80,00 Kč   



Výtvarná výchova 

Fulková a kol.: Výtvarná výchova pro 8. a 9. ročník ZŠ a 
víceletá gymnázia; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 23901/96-20 cena: 148,00 Kč   

Karpetová,B.;Sládková,K.: Nenuda – Cestujeme po Evropě 
(učebnice a metodický průvodce); vydání: 1. 

 2002 Prostor 

čj.: 27485/96-20 cena:    

Karpetová,B.;Sládková,K.: Nenuda - V duchu českých tradic 
(učebnice a metodický průvodce); vydání: 1. 

 2001 Prostor 

čj.: 24931/95-22 cena: 99 Kč + 26 Kč   

Šamšula,P.;Adamec.J.: Průvodce výtvarným uměním I; 
vydání: 2. 

SUŘ 2006 SPL - Práce 

čj.: 25706/2000-22 cena: 159,00 Kč   

Adamec,J.;Šamšula,P.: Průvodce výtvarným uměním II; 
vydání: 2. 

SUŘ 2006 SPL - Práce 

čj.: 25706/2000-22 cena: 159,00 Kč   

Bláha,J.;Šamšula,P.: Průvodce výtvarným uměním III; vydání: 2. SUŘ 2006 SPL - Práce 
čj.: 25706/2000-22 cena: 159,00 Kč   

Šamšula,P.;Hirschová,J.: Průvodce výtvarným uměním IV; 

vydání: 2. 
SUŘ 2006 SPL - Práce 

čj.: 25706/2000-22 cena: 159,00 Kč   

Bláha,J.;Slavík,J.: Průvodce výtvarným uměním V; vydání: 2. SUŘ 2006 SPL - Práce 
čj.: 25706/2000-22 cena: 159,00 Kč   

Zhoř,I.: Výtvarná výchova v projektech II - pracovní sešit pro 8. 
a 9. ročník; vydání: 1. 

SUŘ 2002 Tobiáš 

čj.: 11384/96-22 cena: 79,00 Kč   

Pracovní činnosti 
Kričfalušijová,A.: Historie techniky (učebnice a metodická 

příručka); vydání: 1. 
SUŘ 2003 Albra 

čj.: 18117/97-20 cena: 52,00 Kč   

Kričfalušijová,A.: Technické materiály - dřevo, část A (učebnice 
a metodická příručka); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Albra 

čj.: 18118/97-20 cena: 39,00 Kč   

Kričfalušijová,A.: Technické práce – dřevo, část B; vydání: 1. SUŘ 2003 Albra 
čj.: 18119/97-20 cena: 39,00 Kč   

Oktavcová,E.: Začínáme šít; vydání: 1.  2001 Blug 
čj.: 17122/95-24 cena: 58,00 Kč   

Veselík,P.;Veselíková,M.: Technické kreslení pro 7. - 9. ročník 
ZŠ; vydání: 1. 

 2004 Fortuna 

čj.: 15898/98-22 cena: 48,00 Kč   

Křenek: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - 
Elektrotechnika kolem nás; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 14460/97-20 cena: 68,00 Kč   

Dytrtová: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Pěstitelství; 
vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 13717/97-20 cena: 57,00 Kč   

Rambousek,V. a kol.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - 
Práce s počítačem; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 18377/97-20 cena: 78,00 Kč   

Mošna,F.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Práce s 
technickými materiály; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 16091/97-20 cena: 64,00 Kč   

Mošna,F.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Provoz a 
údržba domácnosti; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 18342/97-20 cena: 58,00 Kč   

Marádová,E.;Vodáková,J.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ SUŘ 2003 Fortuna 



- Příprava pokrmů; vydání: 1. 
čj.: 14495/97-20 cena: 58,00 Kč   

Mošna,F. a kol.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Svět 
práce; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 18085/97-20 cena: 58,00 Kč   

Informatika 

Franců,M.: Hrajeme si s okny – učebnice Windows a Office 95; 

vydání:  
 2003 CCB 

čj.: 32673/97-20 cena: 150,00 Kč   

Hrabcová,J.: Základy moderního PC – učebnice pro mládež a 
začátečníky; vydání: 1. 

 2003 CCB 

čj.: 10458/97-20 cena: 195,00 Kč   

Navrátil,P.: S počítačem na základní škole; vydání: 1.  2006 Computer Media 
čj.: 13624/2000-22 cena: 130,00 Kč   

Kmoch,P.: Informatika a výpočetní technika pro základní školy; 

vydání: 1. 
 2003 Computer Press Brno 

čj.: 22600/97-20 cena: 80,00 Kč   

Šimek,T.;Vacek,J.: Word pro základní školy; vydání: 1.  2004 Computer Press Brno 
čj.: 36366/97-22 cena: 95,00 Kč   

Bezchleba,J.: Tabulkový procesor C 602, Textový editor T 602, 
M 602 - 1.díl (učebnice a metodické pokyny); vydání:  

 2001 Černý - počítačové 
služby 

čj.: 14658/95-22 cena:    

Halva,M.: Výpočetní technika - 1.díl (učebnice pro základní 
školy); vydání: 1. 

 2002 Global 

čj.: 26548/95-22 cena: 130,00 Kč   

Veselík,P.;Pecinovský,R.: Informatika pro ZŠ a víceletá 
gymnázia 1 - Windows 3.x (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Grada 

čj.: 31249/97-20 cena: 89 Kč a 59 Kč   

Veselík,P.;Pecinovský,R.: Informatika pro ZŠ a víceletá 
gymnázia 1 - Windows 95 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Grada 

čj.: 31249/97-20 cena: 89 Kč a 59 Kč   

Veselík,P.: Informatika pro ZŠ a víceletá gymnázia 2 - Windows 
3.x (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2004 Grada 

čj.: 24114/98-22 cena: 89 Kč a 59 Kč   

Veselík,P.: Informatika pro ZŠ a víceletá gymnázia 2 - Windows 
95 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2004 Grada 

čj.: 24114/98-22 cena: 89 Kč a 59 Kč   

Břicháč,P.: Informatika III - učebnice + pracovní sešit; vydání: 1. SUŘ 2002 Grada 
čj.: 11225/96-22 cena: 89 Kč a 59 Kč   

Volitelné předměty, různé 

Cvešpr,P.: Sprechen, sprechen, sprechen – německá konverzace; 

vydání: 1. 
 2003 Fortuna 

čj.: 24326/97-22 cena: 79,00 Kč   

Kroužek,J.: Základy administrativy pro základní školy; vydání: 1.  2005 Fortuna 
čj.: 17072/99-22 cena: 88,00 Kč   

Kadleček,J. a kol.: Základy rýsování pro ZŠ; vydání: 1.  2004 Prometheus 
čj.: 12859/98-22 cena: 59,00 Kč   

Martincová,O. a kol.: Pravidla českého pravopisu (školní 
vydání včetně Dodatku); vydání: 1. 

 2005 Fortuna 

čj.: 25633/99-22 cena: 97,00 Kč   

Běloun,F. a kol.: Tabulky pro základní školu; vydání: 8. 
přepracované, platnost doložky prodloužena 

 2006 Prometheus 

čj.: 14980/2000-22 cena: 68,00 Kč   

Dudák,V. a kol.: Seminář ze společenskovědních předmětů pro 
2. stupeň ZŠ; vydání: 1. 

 2003 SPN, a.s. 

čj.: 34230/97-22 cena: 79,00 Kč   



Cizí jazyk 
Anglický jazyk 

Kelly,M.: Angličtina po písmenkách - učebnice, pracovní sešit, 
metodika; vydání: 2. 

SUŘ 2004 Angličtina Express 

čj.: 19383/98-22 cena: 70,00 Kč   

Kelly,M.: Angličtina po slovech – učebnice, pracovní sešit, hry 
k učebnici; vydání: 1. 

SUŘ 2005 Angličtina Express 

čj.: 23333/99-22 cena: učebnice - 80 Kč, PS - 40 Kč, Hry - 30 Kč   

Kelly,M.: Angličtina po větách; vydání: 1. SUŘ 2006 Angličtina Express 
čj.: 24578/2000-22 cena: 80,00 Kč   

Littlejhon,A.;Hicks,D.: Cambridge English for schools - Level Four 

(Student´s Book 4 + Workbook 4 + Teacher´s Book 4); vydání: 1. 
SUŘ 2005 Cambridge 

Univers.Press 

čj.: 26845/99-22 cena: 221 Kč + 115 Kč + 347 Kč   

Littlejhon,A. a kol.: Cambridge English for schools - Level One, Level 

Two (Student´s Book 1,2 +Workbook 1,2 + Teacher´s Book 1,2); 

vydání:  

SUŘ 2002 Cambridge 
Univers.Press 

čj.: 33380/96-20 cena: 221 Kč + 115 Kč + 347 Kč   

Littlejhon,A. a kol.: Cambridge English for schools - Level Three 

(Student´s Book 3 + Workbook 3 + Teacher´s Book 3); vydání: 1. 
SUŘ 2004 Cambridge 

Univers.Press 

čj.: 18499/98-22 cena: 221 Kč + 115 Kč + 347 Kč   

Littlejhon,A. a kol.: Cambridge English for schools - Starter 

(Student´s Book + Practice Book + Teacher´s Book); vydání:  
SUŘ 2003 Cambridge 

Univers.Press 

čj.: 29292/97-20 cena: 221 Kč + 115 Kč + 347 Kč   

Tröglová,H.;Littlejhon,A.;Hicks,D.: Cambridge English for 
schools - Angličtina pro ZŠ, česká verze - Starter (Student´s 

Book, Workbook, Teacher´s Book); vydání: 1. 

SUŘ 2005 Cambridge 
Univers.Press 

čj.: 29819/99-22 cena: 169 Kč + 79 Kč + 295 Kč   

Join in - Starter, 1, 2, 3 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book): 

Join in - Starter, 1, 2, 3 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); 

vydání: 1. 

SUŘ 2006 Cambridge 
Univers.Press 

čj.: 24444/2000-22 cena: 231 Kč + 132 Kč + 231 Kč   

Littlejhon,A.;Hicks,D.: Cambridge English Worldwide - Level 1 

(Student´s Book + Practice Book + Teacher´s Book); vydání: 1. 
SUŘ 2006 Cambridge 

Univers.Press 

čj.: 27708/2000-22 cena: 170 Kč + 100 Kč + 273 Kč   

Littlejhon,A.;Hicks,D.: Cambridge English Worldwide - Level 2 

(Student´s Book + Practice Book + Teacher´s Book); vydání: 1. 
SUŘ 2006 Cambridge 

Univers.Press 

čj.: 27708/2000-22 cena: 170 Kč + 100 Kč + 273 Kč   

Littlejhon,A.;Hicks,D.: Cambridge English Worldwide - Level 3 

(Student´s Book + Practice Book + Teacher´s Book); vydání: 1. 
SUŘ 2006 Cambridge 

Univers.Press 

čj.: 27708/2000-22 cena: 170 Kč + 100 Kč + 273 Kč   

Littlejhon,A.;Hicks,D.: Cambridge English Worldwide - Starter 

(Student´s Book + Practice Book + Teacher´s Book); vydání: 1. 
SUŘ 2006 Cambridge 

Univers.Press 

čj.: 27708/2000-22 cena: 170 Kč + 100 Kč + 273 Kč   

Kociánová,Z.: English for you 1 (Pupil´s Book, Workbook 1. a 
2. část, Teacher´s Notes, audiokazeta); vydání: 4. 

SUŘ 2003 E a D - učební 
pomůcky 

čj.: 19559/97-22 cena: 95,00 Kč   

Kociánová,Z.: English for you 2 (Pupil´s Book, Workbook 1. a 
2. část, Teacher´s Notes, audiokazeta); vydání: 1. 

SUŘ 2004 E a D - učební 
pomůcky 

čj.: 31551/98-22 cena: 95,00 Kč   

Kociánová,Z.: English for you 3 (Pupil´s Book, Workbook 1. a 
2. část, Teacher´s Notes, audiokazeta); vydání: 1. 

SUŘ 2004 E a D - učební 
pomůcky 

čj.: 31552/98-22 cena: 95,00 Kč   

Kociánová,Z.: English for you 4 (Pupil´s Book, Workbook 1. a 
2. část, Teacher´s Notes, 2 audiokazety); vydání: 1. 

SUŘ 2006 E a D - učební 
pomůcky 

čj.: 15057/2000-22 cena: 140 Kč + 55 Kč + 180 Kč + po 153 Kč   



Rixon,Shelagh;Moates,Jane: Tip Top 5 - Student´s Book 5, Workbook 

5, Teacher´s Book 5; vydání: 1. 
SUŘ 2003 ELT Prentice Hall 

čj.: 35240/97-22 cena:    

Imber,Rixon;Moates,Olearski: Tip Top 6 - Student´s Book 6, 

Workbook 6, Teacher´s Book 6; vydání:  
SUŘ 2003 ELT Prentice Hall 

čj.: 35241/97-22 cena:    

Weberová,E.;Weiss,P.;Cinková,H.: Okay 3 - angličtina pro 
základní školy; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Kvarta 

čj.: 29033/97-20 cena: 169,00 Kč   

Elsworth,S. a kol.: Go for English! 1 - Student´s Book 1; vydání: 1. SUŘ 2003 Longman 
čj.: 36315/97-22 cena: 189,00 Kč   

Elsworth,S. a kol.: Go! 1 – Student´s Book 1, Teacher´s Book 1, 
Tests 1, Grammar Practice 1, Slovník pro žáky 1); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Longman 

čj.: 36315/97-22 cena: 196 Kč + 364 Kč + 104 Kč + 154 Kč   

Elsworth,S. a kol.: Go! 2 – Student´s Book 2, Activity Book 2, 
Teacher´s Book 2, Slovník pro žáky 2); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Longman 

čj.: 36316/97-22 cena: 202 Kč + 110 Kč + 364 Kč   

Elsworth,S. a kol.: Go! 3 – Student´s Book 3, Activity Book 3, 

Teacher´s Book 3; vydání: 1. 
SUŘ 2003 Longman 

čj.: 36317/97-22 cena: 202 Kč + 110 Kč + 364 Kč   

Ashworth,J.;Clark,J.: Stepping Stones 1 - Coursebook 1, Teacher s 

Book 1, Activity Book 1; vydání: 1. 
SUŘ 2002 Longman 

čj.: 19161/96-21 cena: 190 Kč + 448 Kč + 121 Kč   

Ashworth,J.;Clark,J.: Stepping Stones 2 - Coursebook 2, Teacher s 

Book 2, Activity Book 2; vydání: 1. 
SUŘ 2002 Longman 

čj.: 19161/96-21 cena: 190 Kč + 448 Kč + 121 Kč   

Ashworth,J.;Clark,J.: Stepping Stones 3 - Coursebook 3, Teacher s 

Book 3, Activity Book 3; vydání: 1. 
SUŘ 2002 Longman 

čj.: 19161/96-21 cena: 190 Kč + 448 Kč + 121 Kč   

BRAVO 1. - 5. díl (Teacher´s, Pupill´s, Activity, Book Starter, 

Colouring Storybook, Picture Dictionary,Cassetes Starter, Video 

Starter, Flashcards); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Macmillan Heinemann 
Elt 

čj.: 16261/97-20 cena:    

Bravo! I (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette, 

Bravo! Video); vydání: 1. 
SUŘ 2003 Macmillan Heinemann 

Elt 

čj.: 16261/97-20 cena:    

Bravo! II (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette, 

Bravo! Video); vydání: 1. 
SUŘ 2003 Macmillan Heinemann 

Elt 

čj.: 16261/97-20 cena:    

Bravo! III (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette, 

Bravo! Video); vydání: 1. 
SUŘ 2003 Macmillan Heinemann 

Elt 

čj.: 16261/97-20 cena:    

Bravo! IV (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette, 

Bravo! Video); vydání: 1. 
SUŘ 2003 Macmillan Heinemann 

Elt 

čj.: 16261/97-20 cena:    

Bravo! Starter (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, 

Cassette, Bravo! Video); vydání: 1. 
SUŘ 2003 Macmillan Heinemann 

Elt 

čj.: 16261/97-20 cena:    

Bravo! V (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); 

vydání: 1. 
SUŘ 2003 Macmillan Heinemann 

Elt 

čj.: 16261/97-20 cena:    

Bravo! VI (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); 

vydání: 1. 
SUŘ 2003 Macmillan Heinemann 

Elt 

čj.: 16261/97-20 cena:    

Hello Bravo! (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); 

vydání: 1. 
SUŘ 2003 Macmillan Heinemann 

Elt 



čj.: 16261/97-20 cena:    

Garton-Sprenger,J.;Mendelsohn,K.: Shine 1, 2, 3  (Student´s Book, 

Woorkbook, Teacher´s Book); vydání: 1. 
SUŘ 2006 Macmillan Heinemann 

Elt 

čj.: 21378/2000-22 cena: 212 Kč + 158 Kč + 533 Kč   

Imbert: Compass 1; vydání: 1., 5. SUŘ 2002 Macmillan Publishers 
čj.: 19163/96-21 cena: 240,00 Kč   

Hazel,I.: Compass 2 - Student´s Book; vydání: 4. SUŘ 2002 Macmillan Publishers 
čj.: 19163/96-21 cena: 110,00 Kč   

Hazel,I.: Compass 2 - Teacher´s Book; vydání: 2. SUŘ 2002 Macmillan Publishers 
čj.: 19163/96-21 cena: 240,00 Kč   

Hazel,I.: Compass 2 - Workbook; vydání: 4. SUŘ 2002 Macmillan Publishers 
čj.: 19163/96-21 cena: 80,00 Kč   

Hazel,I.: Compass 3 - Student´s Book; vydání: 4. SUŘ 2002 Macmillan Publishers 
čj.: 19163/96-21 cena: 110,00 Kč   

Hazel,I.: Compass 3 - Teacher´s Book; vydání: 1. SUŘ 2002 Macmillan Publishers 
čj.: 19163/96-21 cena: 240,00 Kč   

Hazel,I.: Compass 3 - Workbook; vydání: 4. SUŘ 2002 Macmillan Publishers 
čj.: 19163/96-21 cena: 80,00 Kč   

Hazel,I.;Wilson,K.: Compass 4 - Workbook 4, Teacher´s Book 4, 

Student´s Book 4; vydání:  
SUŘ 2003 Macmillan Publishers 

čj.: 35242/97-22 cena:    

Strange,D.: Chatterbox 1 - Pupil´s Book 1, Teacher´s Book 1, Activity 

Book 1, Cassette; vydání:  
SUŘ 2002 Oxford University Press 

čj.: 20425/96-21 cena: 184 Kč + 170 Kč + 118 Kč   

Strange,D.: Chatterbox 2 - Pupil´s Book 2, Teacher´s Book 2, Activity 

Book 2, Cassette; vydání:  
SUŘ 2002 Oxford University Press 

čj.: 20425/96-21 cena: 184 Kč + 170 Kč + 118 Kč   

Holderness,J.A.: Chatterbox 3 – Pupil´s Book 3, Teacher´s Book 3, 

Activity Book 3, Cassette; vydání:  
SUŘ 2002 Oxford University Press 

čj.: 20425/96-21 cena: 196 Kč + 174 Kč + 118 Kč   

Holderness,J.A.: Chatterbox 4 – Pupil´s Book 4, Teacher´s Book 4, 

Activity Book 4, Cassette; vydání:  
SUŘ 2002 Oxford University Press 

čj.: 20425/96-21 cena: 196 Kč + 174 Kč + 118 Kč   

Norman,W.: Open doors 1 – Student´s Book 1, Teacher´s Book 1, 

Workbook 1, Teacher´s Pack, Cassette; vydání:  
SUŘ 2003 Oxford University Press 

čj.: 24176/97-20 cena: 177 Kč + 299 Kč + 104 Kč + 0 Kč   

Norman,W.: Open doors 2 – Student´s Book 2, Teacher´s Book 2, 

Workbook 2, Cassette; vydání:  
SUŘ 2003 Oxford University Press 

čj.: 24176/97-20 cena: 188 Kč + 299 Kč + 104 Kč   

Norman,W.: Open doors 3 – Student´s Book 3, Teacher´s Book 3, 

Workbook 3, Cassette; vydání:  
SUŘ 2003 Oxford University Press 

čj.: 24176/97-20 cena: 207 Kč + 318 Kč + 104 Kč   

Hutchinson,T.: Project English 1 (Student´s Book, Workbook, 

Teacher´s Book; vydání: 29., doložka prodloužena 
SUŘ 2005 Oxford University Press 

čj.: 19647/99-22 cena: 200 Kč + 100 Kč + 720 Kč   

Hutchinson,T.: Project English 2 (Student´s Book, Workbook, 

Teacher´s Book; vydání: 29., doložka prodloužena 
SUŘ 2005 Oxford University Press 

čj.: 19647/99-22 cena: 200 Kč + 100 Kč + 720 Kč   

Hutchinson,T.: Project English 3 (Student´s Book, Workbook, 

Teacher´s Book; vydání: 29., doložka prodloužena 
SUŘ 2005 Oxford University Press 

čj.: 19647/99-22 cena: 200 Kč + 100 Kč + 720 Kč   

Hutchinson,T.: Project 1 (Student´s Book, Pracovní sešit, Teacher´s 

Book); vydání: 1. 
SUŘ 2005 Oxford University Press 

čj.: 28284/99-22 cena: 199 Kč + 110 Kč + 396 Kč   

Hutchinson,T.: Project 2 (Student´s Book, Pracovní sešit, Teacher´s 

Book); vydání: 1. 
SUŘ 2005 Oxford University Press 

čj.: 28284/99-22 cena: 199 Kč + 110 Kč + 396 Kč   



Hutchinson,T.: Project 3 (Student´s Book, Pracovní sešit, Teacher´s 

Book); vydání: 1. 
SUŘ 2006 Oxford University Press 

čj.: 28833/2000-22 cena: 199 Kč + 110 Kč + 396 Kč   

Rixon,Shelagh: Tip Top 1; vydání: 1. SUŘ 2002 Phoenix 
čj.: 19162/96-21 cena: 250,00 Kč   

Rixon,Shelagh: Tip Top 2; vydání: 1. SUŘ 2002 Phoenix 
čj.: 19162/96-21 cena: 250,00 Kč   

Rixon,Shelagh: Tip Top 3 - Pupil´s Book 3, Workbook 3, Teacher´s 

Book 3; vydání:  
SUŘ 2002 Phoenix 

čj.: 19162/96-21 cena: 110 Kč + 80 Kč + 250 Kč   

Rixon,Shelagh: Tip Top 4 – Student´s Book 4, Workbook 4, Teacher´s 

Book 4; vydání:  
SUŘ 2002 Phoenix 

čj.: 19162/96-21 cena: 111 Kč + 80 Kč + 250 Kč   

Zahálková,M.: Anglická konverzace pro 2. stupeň ZŠ; vydání: 1. SUŘ 2004 SPN, a.s. 
čj.: 15613/98-22 cena: 83,00 Kč   

Zahálková,M.: Angličtina pro 4. ročník ZŠ (učebnice, pracovní 
sešit, metodická příručka, audiokazeta); vydání: 1. 

SUŘ 2003 SPN, a.s. 

čj.: 13033/97-20 cena: 103 Kč + 75 Kč + 115 Kč + 155 Kč   

Zahálková,M.: Angličtina pro 5. ročník ZŠ (učebnice, pracovní 
sešit, metodická příručka, audiokazeta); vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 19761/98-22 cena: 109 Kč + 63 Kč + 95 Kč +150 Kč   

Zahálková,M.;Balcarová,I.: Angličtina pro 6. ročník ZŠ 
(učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta); 

vydání: 1. 

SUŘ 2005 SPN, a.s. 

čj.: 25497/99-22 cena: 112 Kč + 75 Kč + 117 Kč + 165 Kč   

Zahálková,M.;Balcarová,I.: Angličtina pro 7. ročník ZŠ 
(učebnice, pracovní sešit, audiokazeta); vydání: 1. 

SUŘ 2006 SPN, a.s. 

čj.: 25669/2000-22 cena: 105 Kč + 73 Kč + 165 Kč   

Zahálková,M.: Angličtina pro malé školáky; vydání: 1. SUŘ 2005 SPN, a.s. 
čj.: 13263/99-22 cena: 83,00 Kč   

Zahálková,M.: Angličtina pro nejmenší (učebnice, audiokazeta); 
vydání: 1. 

SUŘ 2005 SPN, a.s. 

čj.: 10699/99-22 cena: 77,00 Kč   

Lacinová,E.: Angličtina pro 4. ročník ZŠ (učebnice, pracovní 
sešit l a II, metodická příručka, audiokazeta); vydání: 2. upravené 

SUŘ 2003 SPN, a.s. 

čj.: 14003/97-20 cena: 117 Kč + 63 Kč + 67 Kč + 55 Kč + 155 Kč   

Lacinová,E.;Kadlecová,Š.: Angličtina pro 5. ročník ZŠ 
(učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta); 

vydání: 1. 

SUŘ 2003 SPN, a.s. 

čj.: 20712/97-20 cena: 115 Kč + 78 Kč + 55 Kč + 155 Kč   

Lacinová,E.;Kadlecová,Š.: Angličtina pro 6. ročník ZŠ 
(učebnice, pracovní sešit, tapescript, metodická příručka); 

vydání: 1. 

SUŘ 2004 SPN, a.s. 

čj.: 19773/98-22 cena: 117 Kč + 78 Kč + 63 Kč   

Lacinová,E.;Kadlecová,Š.: Angličtina pro 7. ročník ZŠ 
(učebnice, pracovní sešit, tapescript, metodická příručka); 

vydání: 1. 

SUŘ 2005 SPN, a.s. 

čj.: 21874/99-22 cena: 117 Kč + 78 Kč + 63 Kč   

Lacinová,E.;Kadlecová,Š.: Angličtina pro 8. ročník ZŠ 
(učebnice, pracovní sešit, audiokazeta); vydání: 1. 

SUŘ 2006 SPN, a.s. 

čj.: 19545/2000-22 cena: 109 Kč + 65 Kč   

Německý jazyk 

Neumannová,J.;Tlustý: Das Geschenk I (učebnice, pracovní 
sešit, metodická příručka); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 25209/97-20 cena: 99 Kč + 69 Kč + 59 Kč   

Maroušková,M.: Němčina 1 pro základní školy - 1.část; SUŘ 2001 Fortuna 



vydání: 1. 
čj.: 17740/95-21 cena: 77,00 Kč   

Maroušková,M.;Eck,V.;Niedermaierová: Němčina 1 pro základní 
školy - 2.část; vydání: 1. 

SUŘ 2001 Fortuna 

čj.: 19956/95-21 cena: 79,00 Kč   

Maroušková,M.;Eck,V.: Němčina 1 pro základní školy (pracovní 
sešit pro 4. - 5. ročník); vydání: 2. 

SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 23970/96-21 cena: 57,00 Kč   

Maroušková,M.: Němčina 2 pro základní školy - 1.část; 
vydání: 1. 

SUŘ 2001 Fortuna 

čj.: 19955/95-21 cena: 79,00 Kč   

Maroušková,M.: Němčina 2 pro základní školy - 2.část; 
vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 19218/97-20 cena: 79,00 Kč   

Maroušková,M.: Němčina 3 pro základní školy - 1.část; 
vydání: 2. 

SUŘ 2001 Fortuna 

čj.: 24031/95-21 cena: 79,00 Kč   

Maroušková,M.: Němčina 3 pro základní školy - 2.část; 
vydání: 1. 

SUŘ 2002 Fortuna 

čj.: 29812/96-20 cena: 79,00 Kč   

Maroušková,M.;Eck,V.: Němčina 4 pro základní školy - 1.část; 
vydání: 1. 

SUŘ 2001 Fortuna 

čj.: 14649/95-21 cena: 69,00 Kč   

Maroušková,M.;Eck,V.: Němčina 4 pro základní školy - 2.část; 
vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 19456/97-20 cena: 79,00 Kč   

Maroušková,M.;Eck,V.: Němčina 4 pro základní školy (pracovní 
sešit); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Fortuna 

čj.: 30035/97-20 cena: 59,00 Kč   

Maroušková,M.;Eck,V.: Němčina pro 4. ročník základní školy 
(učebnice, pracovní sešit, audiokazeta); vydání: 1. 

SUŘ 2005 Fortuna 

čj.: 18835/99-22 cena: 116,00 Kč   

Maroušková,M.;Eck,V.: Němčina pro 5. ročník základní školy (s 
novým pravopisem) (učebnice, pracovní sešit, audiokazeta); 

vydání: 1. 

SUŘ 2005 Fortuna 

čj.: 27779/99-22 cena: 98 Kč + 58 Kč   

Maroušková,M.;Eck,V.: Němčina pro 6. ročník základní školy 
(učebnice, pracovní sešit, audiokazeta); vydání: 1. 

SUŘ 2005 Fortuna 

čj.: 22227/99-22 cena: 115 Kč + 49 Kč   

Maroušková,M.;Eck,V.: Němčina pro 7. ročník základní školy 
(učebnice, pracovní sešit, audiokazeta); vydání: 1. 

SUŘ 2006 Fortuna 

čj.: 16342/2000-22 cena: 115 Kč + 49 Kč   

Kouřimská,M.: Heute haben wir Deutsch I (učebnice, pracovní 
sešit, metodická příručka, audiokazeta); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Jirco 

čj.: 27517/2000-22 cena: 110 Kč + 48 Kč + 75 Kč + 100 Kč   

Kouřimská,M.: Heute haben wir Deutsch II (učebnice, pracovní 
sešit, metodická příručka, audiokazeta); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Jirco 

čj.: 27517/2000-22 cena: 130 Kč + 57 Kč + 80 Kč + 100 Kč   

Kouřimská,M.: Heute haben wir Deutsch III (učebnice, pracovní 
sešit, metodická příručka, audiokazeta); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Jirco 

čj.: 27517/2000-22 cena: 130 Kč + 57 Kč + 80 Kč + 100 Kč   

Kouřimská,M. a kol.: Heute haben wir Deutsch IV (učebnice, 
pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta); vydání: 1., 

SUŘ 2006 Jirco 



platnost doložky prodloužena 
čj.: 27517/2000-22 cena: 130 Kč + 60 Kč + 81 Kč + 100 Kč   

Kouřimská,M. a kol.: Heute haben wir Deutsch V (učebnice, 
pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

SUŘ 2006 Jirco 

čj.: 27517/2000-22 cena: 130 Kč + 56 Kč + 80 Kč + 100 Kč   

Seeger,H.: Wer? Wie? Was? 1 (Schülerbuch, 
Schülerarbeitsheft 1 a 2, Příručka pro učitele); vydání: 1. 

SUŘ 2005 Kvarta 

čj.: 19304/99-22 cena: 150 Kč +  po 80 Kč   

Seeger,H.: Wer? Wie? Was? 1 (Schülerbuch, 
Schülerarbeitsheft, Příručka pro učitele); vydání: 1. 

SUŘ 2002 Kvarta 

čj.: 24828/96-21 cena: 105 Kč + 59 Kč +74 Kč   

Seeger,H.: Wer? Wie? Was? 2 (Schülerbuch, Schülerarbeitsheft 1 a 
2, Příručka pro učitele); vydání: 1. 

SUŘ 2005 Kvarta 

čj.: 19304/99-22 cena: 150 Kč +  po 80 Kč   

Vieth: Wer? Wie? Was? 2 (Schülerbuch, Schülerarbeitsheft, 
Příručka pro učitele); vydání: 1. 

SUŘ 2002 Kvarta 

čj.: 24828/96-21 cena: 115 Kč + 65 Kč +65 Kč + 29 Kč   

Vieth: Wer? Wie? Was? 3 (Schülerbuch, Schülerarbeitsheft); 

vydání: 1. 
SUŘ 2002 Kvarta 

čj.: 24828/96-21 cena: 125 Kč + 65 Kč + 65 Kč   

Vieth,Thomas: Wer? Wie? Was? 4 (Schülerbuch, 
Schülerarbeitsheft 1 a 2, Příručka pro učitele); vydání: 1. 

SUŘ 2002 Kvarta 

čj.: 24828/96-21 cena: 135 Kč + 69 Kč + 69 Kč + 149 Kč   

Kopp,G.;Fröhlich,K.: Pingpong 1, 2, 3 (učebnice, prac.sešit, 2 
audiokazety, 2 CD, metodická příručka); vydání: 1. 

SUŘ 2004 Nakladatelství Fraus, 
k.s. 

čj.: 19628/98-22 cena: 188 Kč +139 Kč + 649 Kč + 719 Kč 189 Kč   

Fišarová,O.;Zbranková,M.: Start mit Max 1 (učebnice, pracovní 
sešit, 2 audiokazety); vydání: 1. 

SUŘ 2006 Nakladatelství Fraus, 
k.s. 

čj.: 15784/2000-22 cena: 129 Kč + 80 Kč + 260 Kč   

Kovářová,A.: Deutsches Lesebuch II, německá čítanka pro 7. a 
8. ročník; vydání: 1. 

SUŘ 2004 Nová škola 

čj.: 12385/98-22 cena: 25,00 Kč   

Kovářová,A.: Mein erstes Lesebuch, německá čítanka pro 5. a 
6. ročník; vydání: 1. 

SUŘ 2003 Nová škola 

čj.: 29088/97-20 cena: 25,00 Kč   

Kovářová,A.: Německá gramatika v tabulkách pro 8. a 9. 
ročník; vydání: 2. 

SUŘ 2003 Nová škola 

čj.: 29105/97-20 cena: 35,00 Kč   

Antošová,J.;Tomková,J.: Hör zu und sag mal !; vydání: 1.  2004 Scientia 
čj.: 31891/98-22 cena: 80,00 Kč   

Douvitsas Gamst,J. a kol.: Das Deutschmobil 1 (Lehrbuch, 

Arbeitsbuch, Tests mit Lösungen, Tests ohne Lösungen); vydání: 1. 
SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 20034/2000-22 cena: 182,70 Kč + 121,80 Kč + 81,20 Kč + 71,10 Kč   

Douvitsas Gamst,J. a kol.: Das Deutschmobil 2 (Lehrbuch, 

Arbeitsbuch, Tests mit Lösungen, Tests ohne Lösungen); vydání: 1. 
SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 20034/2000-22 cena: 182,70 Kč + 121,80 Kč + 81,20 Kč + 71,10 Kč   

Douvitsas Gamst,J. a kol.: Das Deutschmobil 3 (Lehrbuch, 

Arbeitsbuch, Tests mit Lösungen, Tests ohne Lösungen); vydání: 1. 
SUŘ 2006 Scientia 

čj.: 20034/2000-22 cena: 182,70 Kč + 121,80 Kč + 81,20 Kč + 71,10 Kč   

Francouzský jazyk 

Taišlová;Baranová;Cluse: En francais 1 (učebnice, 2 pracovní 
sešity, 2 audiokazety); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Nakladatelství Fraus, 
k.s. 

čj.: 20580/97-21 cena: 143 Kč + po 94 Kč + 299 Kč   

Taišlová;Baranová;Cluse: En francais 2 (učebnice, pracovní 
sešit, 2 audiokazety, metodická příručka); vydání: 1., platnost 

SUŘ 2004 Nakladatelství Fraus, 
k.s. 



doložky prodloužena 
čj.: 28029/98-22 cena: 157 Kč + 79 Kč + 299 Kč + 273 Kč   

Taišlová;Baranová;Cluse: En francais 4 (učebnice, pracovní 
sešit, audiokazeta, Perfectionnement); vydání: 1. 

SUŘ 2002 Nakladatelství Fraus, 
k.s. 

čj.: 26529/96-21 cena: 167 Kč + 99 Kč + 139 Kč + 89 Kč   

Ruský jazyk 

Jelínek a kol.: Raduga 1 (učebnice, pracovní sešit, metodická 
příručka, 2 audiokazety); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Nakladatelství Fraus, 
k.s. 

čj.: 31906/97-20 cena: 225 Kč + 85 Kč + 115 Kč + 265 Kč   

Jelínek a kol.: Raduga 2  (učebnice, pracovní sešit, metodická 
příručka, 2 audiokazety); vydání: 1. 

SUŘ 2003 Nakladatelství Fraus, 
k.s. 

čj.: 31907/97-20 cena: 235 Kč + 59 Kč + 125 Kč + 289 Kč   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací 

programy  
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2000 – 2. část 

 
 
Číslo  osvědčení                                 Název vzdělávacího zařízení   

 Platnost osvědčení do: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

18  438/2000-20-33A Univerzita Karlova Praha – Pedagogická fakulta  15. září 2002 

Katedra výtvarné výchovy 
   M.D. Rettigové 4, 116 39  Praha 1 

 

1. Cyklus tří přednášek “Proměny výtvarné výchovy na půdě výtvarných oborů základních uměleckých škol a 

jejich odraz v koncepci nových učebních osnov” pro pedagogy  MŠ, ZŠ a  výtvarných oborů ZUŠ 

 

 

19 168/2000-20–62   Střední odborné učiliště zemědělské Loštice  31. října 2002 

Palackého 338, 789 83  Loštice 

 

1. Kurz “Instruktor školního lyžování”  pro učitele všech typů škol 

2. Kurz “Instruktor školního svowboardingu”  pro učitele všech typů škol 

 

 

20 572/2000-20–75 Taneční centrum Praha, o.p.s.     15. září 2002 

   U Větrníku 3, 162 00  Praha 6 – Petřiny 

 

Pro pedagogy ZŠ a ZUŠ  vyučující tělesnou  a pohybovou výchovu: 

1. “Další vzdělávání pedagogických pracovníků – taneční pedagogika I”  

2. “Další vzdělávání pedagogických pracovníků – taneční pedagogika II”  

3. “Další vzdělávání pedagogických pracovníků – taneční pedagogika III”  

 

 
20 574 / 2000-20-76 Dům dětí a mládeže - Villa Doris    15. prosince 2002 

a Pedagogické  centrum Šumperk    

17. listopadu 2,  787 01  Šumperk 

 



1. Kurzy výuky anglického a německého jazyka pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, ZvŠ, SŠ a školských 

zařízení  - Projekt G 

2. Cyklus seminářů v oblasti ekologické výchovy pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, ZvŠ a SŠ  

3. Cyklus dílen výtvarné výchovy a rodinné výchovy podle vzdělávacího programu Základní škola  

4. Cyklus seminářů tvořivé dramatiky pro učitele MŠ, ZvŠ, ZŠ a vychovatelky ŠD  

5. Kurzy výpočetní techniky pro pedagogické pracovníky - začátečníky a pokročilé 

6. Kurzy relaxačních technik pro správné držení těla a dýchání – pro pedagogické pracovníky  

7. Metodika výuky hry na zobcovou flétnu a ozdravných dechových cvičení pro začátečníky a pokročilé z řad 

učitelů MŠ, ŠD, ZvŠ a ZŠ   

8. Metodika výuky hry na kytaru pro začátečníky a pokročilé z řad učitelů MŠ, ŠD, ZvŠ a ZŠ 

9. Metoda dobrého startu 

10. Kurz sebedůvěry, sebepoznání a posílení psychické odolnosti učitele  

11. Projekt Český jazyk a literatura (dvě části: jazyková a literární) 

12. Nové metody a formy práce ve výuce hudební výchovy na I. a II. stupni ZŠ a SŠ 

13. Praktická dílna sbormistrů pěveckých sborů  

14. Abeceda řízení práce ředitelky mateřské školy 

15. Novinky v pravidlech jednotlivých sportů, netradiční sporty,  organizace sportovních kol  okresních 

soutěží                                                                                                                             

16. Lidová řemesla ve výtvarné, pracovní a rodinné výchově 

17. Využití nových forem výuky v dopravní výchově, pravidla a metodika soutěží 

s dopravní tématikou 

18. Exkurzní zájezdy učitelů přírodních a společenských věd, učitelů dopravní výchovy, 

výtvarné výchovy a ostatních zájemců z řad pedagogických pracovníků 

19. Exkurzní zájezdy na mezinárodní veletrhy pořádané v ČR a Salon hraček Praha 

20. Netradiční formy vyučování na I. stupni základní školy 

21. Informační semináře z oblasti specifických poruch učení a chování dětí 

22. Vybrané kapitoly z předškolní výchovy 

23. Řízení základních uměleckých škol 

24. Semináře k problematice použití didaktických testů ve výuce a hodnocení výsledku vzdělávání 

25. Cyklus seminářů z oblasti poruch chování dětí - problémové dítě ve škole a v rodině 

26. Semináře a přednášky zaměřené k regionu 

27. Co by měl vědět každý učitel mateřské a základní školy 

28. Metodické lekce formou praktických ukázek ve vyučovacích hodinách a přímá práce s dětmi a žáky MŠ, ZŠ 

ZvŠ a SŠ 

29. Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

30. Priority v práci ředitelky mateřské školy v oblasti sociální a osobnostní výchovy předškolních dětí 

31. Nové přístupy k problémovým dětem v základní škole 

32. Lyžařský instruktorský kurz 

33. Lyžařský instruktorský kurz II 

 

20 580/2000-20–78   Otevřená společnost, o.p.s.    15. srpna 2002  

Prokopova 9, 130 00  Praha 3 

 

Systém vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci alternativního programu “Začít spolu” – semináře, dílny, 

prezentace a letní školy  pro pedagogy  : 

1. Den v základní škole 

2. Den v mateřské škole 

3. Individualizace 

4. Hodnocení 

5. Portfólium 

6. Integrace 

7. Učení hrou 

8. Prostředí třídy 

9. Podpora účasti rodin 

10. Spolupráce rodiny a školy 

11. Modelová škola 

12. Gramotnost – celostní přístup k jazyku 

13. Plánování – projektové plánování 

14. Pozorování 

15. Práce v jednotlivých centrech 



16. Multikultura – protipředsudkové vzdělávání 

17.  Přehled a filosofie programu Začít spolu pro     I. stupeň 

18. Vědecké poznávání žáků od 8 do 10 let 

19. Interakce učitel a žák 

20. Ranní setkávání 

21. Spolupráce mezi týmy 

22. Tématická výuka 

23. Centra aktivit 

24. Komunikace s malými dětmi 

25. Vyvážený program čtení 

26. Proces psaní 

 

 

20 573/2000-20-82   Soukromá střední podnikatelská škola, s.r.o.   15. září 2002 

   U Křižovatky 262,  280 00  Kolín 

 

1. Výcvikový kurz “Volba povolání 1 - ZŠ” pro pedagogy základních škol 

2. Výcvikový kurz “Volba povolání 2 - SŠ” pro pedagogy středních škol 

 

 

25 391/2000-20-85   Aliance pro rozvoj a výuku lyžování,    31. srpna 2002 

snowboardingu, carvingu a skatingu ČR  

Štěpánská 61 (Palác Lucerna), 110 00 Praha 1  

   

1. Kurz “Instruktor školního lyžování”  pro pedagogické pracovníky lyžařských výchovně vzdělávacích 

zájezdů 

2. Kurz “Instruktor školního snowboardingu”  pro pedagogické pracovníky lyžařských výchovně 

vzdělávacích zájezdů 

Osvědčení se vydává s podmínkou, že vzdělávací akce budou realizovány na území České republiky. 

 

25 396/2000-20-86 Centrum vzdělávání Náchod    31. srpna 2002  

   Smiřických 1237,  547 01  Náchod 

 

1. Seminář “Nástrahy života – rozvoj životních dovedností ve zvláštní škole” pro pedagogické pracovníky 

zvláštních a pomocných škol 

2. Seminář “Asistent speciálního pedagoga” pro pedagogické pracovníky pracující s dětmi se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

 

 

25 397/2000-20-87 Česká hudební společnost, občanské sdružení  31. srpna 2002 

   Radlická 99, 150 00  Praha 5 

 

1.  “Letní škola 2000”  pro učitele hudební výchovy  - realizace v srpnu 2000   

2. Víkendové kurzy pro přípravu učitelů hudební výchovy 

 

 

25 398/2000-20-88 Lužánky – centrum volného času    31. srpna 2002   

   Lidická 50, 658 12  Brno 

 

1. Základní kurz pro učitele rodinné výchovy 

2. Průběžné vzdělávání vychovatelek školních družin a dětských domovů 

3. Svět hlíny – techniky keramiky  pro pedagogy   

 

 

25 399/2000-20-89 Dům dětí a mládeže Praha 8    15. září 2002 

   Přemyšlenská 1102, 182 00  Praha 8 

 

1. Kurz “Škola a internet” pro učitele  ZŠ a SŠ 

2. Kurz “MS Office” pro učitele ZŠ a SŠ 

3. Kurz “Základy práce s PC”  pro pedagogické pracovníky  



4. Seminář “Učitel šetrný k životnímu prostředí” pro učitele a  vychovatele školních družin základních škol 

 

Osvědčení pro kurzy obsluhy PC  se uděluje za předpokladu, že na jednoho účastníka kurzu bude při výuce 

jeden počítač. 

 

25 401/2000-20-90 EIITE, s.r.o.       15. září 2002 

Svatopluka Čecha 1,   702 00  Ostrava 

 

Kurzy pro pedagogy, kteří vyučují informační technologie na technicky zaměřených středních školách :  

1. Základy HW a SW PC – znalosti operačních systémů DOS a Windows 

2. Síťové technologie 

3. Správa NetWare 5 

4. Správa Microsoft Windows NT 4.0 

5. Linux - úvod do správy 

6. Linux - Základní administrace Intranet/Internet Linux srveru 

7. Linux – Pokročilá administrace Linux  

 

25 402/2000-20-91 Informační a vzdělávací středisko Technik Přerov 15. září 2002 

   Optiky 16,  750 02  Přerov 

 

1. Cyklus vzdělávacích seminářů pro učitele 1. stupně ZŠ 

2. Český jazyk na 2. stupni ZŠ 

3. Matematika na 2. stupni ZŠ 

4. Cyklus vzdělávacích seminářů ze zeměpisu 

5. Cyklus vzdělávacích seminářů z výpočetní techniky 

  

25 404/2000-20-92   Institut pro neslyšící     15. září 2002 

   Hostímská 439, 266 01  Beroun 

 

Kurzy “Lektorská činnost pro výuku znakového jazyka”  pro pedagogy speciálních škol pro sluchově postižené 

: 

1. Kurz “Český znakový jazyk s metodikou výuky – A” pro pedagogy ze speciálních škol pro sluchově 

postižené 

2. Rozšiřující kurz “Český znakový jazyk – B” pro pedagogy ze speciálních škol pro sluchově postižené – 

absolventy kurzu A 

3. Rozšiřující kurz “Český znakový jazyk – C” pro pedagogy  ze speciálních škol pro sluchově postižené – 

absolventy  kurzu B 

 

25 405/2000-20-93   Informační a poradenské středisko   15. září 2002 

   pro místní kulturu  -  ARTAMA 

   Blanická 4, 120 21  Praha 2 

 

1. Seminář “Čas a …” - součást celostátní přehlídky JIHLAVA 2001 - pro učitele výtvarné výchovy na 

školách všech typů a stupňů  

 

 

25 406/2000-20-94   Informační a poradenské středisko   15. září 2002 

   pro místní kulturu  - ARTAMA 

   Blanická 4, 120 21  Praha 2 

 

Celoroční specializační kurzy pro učitele ZUŠ, MŠ, učitele I. stupně ZŠ : 

1. Rytmická, taneční a pohybová výchova dětí do 10 let 

2. Pohybová výchova pro děti a mládež se zaměřením na současné trendy scénického tance 

 

 

26 102/2000-20-95   LINGUAE - Asociace škol     30. září 2002 

s rozšířenou výukou jazyků  

Krátká 676, 431 51  Klášterec nad Ohří  

 

1. Projekt E 1 (English 1) – pro přípravu učitelů AJ  I. stupně 



2. Projekt E 2 (English 2) – pro přípravu učitelů AJ  II. stupně 

3. Projekt D 1 (Deutsch 1) – pro přípravu učitelů NJ  I. stupně 

4. Projekt D 2 (Deutsch 2) – pro přípravu učitelů NJ  II. stupně 

  

 

26 103/2000-20-96   Masarykova univerzita v Brně    30. září 2002  

   Centrum pro další vzdělávání učitelů 

   Pellicova 43,  662 13  Brno  

 

1. Kurz školských pokusů z obecné a anorganické chemie pro učitele chemie ZŠ a SŠ 

2. Kurz školských pokusů z organické chemie pro učitele chemie ZŠ a SŠ 

3. Chemické výpočty a vybraná témata z obecné a anorganické chemie pro učitele chemie SŠ 

4. Aktuální změny v socioekonomické geografii – II pro učitele zeměpisu SŠ 

5. Příprava neaprobovaných učitelů němčiny k dvouletému rozšiřujícímu studiu němčiny pro  první stupeň ZŠ 

a pro výuku od 4. tř. ZŠ 

6. Cyklus seminářů v oblasti cestovního ruchu pro odborné učitele ze škol se specializací na cestovní ruch 

7. Cyklus seminářů pro aprobované i neaprobované učitele němčiny na základní škole 

8. Kurz němčiny pro řídící pedagogické pracovníky 

9. Příprava neaprobovaných učitelů němčiny k tříletému rozšiřujícímu studiu německého jazyka pro učitelství 

II. stupně a pro výuku na II. stupni ZŠ 

10. Multimédia ve výuce jazyka německého pro učitele němčiny na SŠ 

11. Připravujeme žáky pro novou maturitu v němčině pro učitele němčiny na SŠ 

12. Nový německý pravopis pro učitele němčiny na ZŠ a SŠ 

13. Semináře v jazyce anglickém pro učitele na ZŠ 

14. Intercultural Studies Based on Literature of English Speaking Countries pro učitele angličtiny na SŠ 

15. Opravdu si myslíte, že umíte naučit cizince aktivně zvládat češtinu? Pro učitele češtiny pro cizince na 

různých typech škol 

16. Testy jako účinný nástroj hodnocení znalostí žáka – příprava k maturitě – seminář pro učitele angličtiny na 

SŠ 

17. Problémy žáků se specifickými poruchami učení při vyučování cizím jazykům na ZŠ  

18. Připravujeme studenty pro novou maturitu v jazyce francouzském pro učitele francouzštiny na SŠ 

19. Celoroční metodicko-konverzační kurzy pro učitele němčiny, angličtiny a francouzštiny pro aprobované i 

neaprobované učitele ZŠ a SŠ z Brna a okolí 

20. Změny v pracovním právu a některých souvisejících zákonů 

21. Duševní hygiena řídících pracovníků – semináře pro řídící pedagogické pracovníky škol a školských 

zařízení 

22. Školský management pro řídící pracovníky – semináře pro ředitele škol a školských zařízení s praxí i bez 

praxe a zástupce ředitelů   

23. Naplňování Úmluvy o právech dítěte – seminář  pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení 

 

26 104/2000-20-97   Modřanská základní škola    15. září 2002 

   s rozšířeným vyučováním jazyků 

   Angelovova 3183,  143 00  Praha 4  

 

1. Kurz “ Internet v praxi” pro pedagogy ZŠ 

2. Kurz “kancelářské aplikace”  pro pedagogy ZŠ 

3. Tréninkový kurz programu “Začít spolu” pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ, SpgŠ a VOŠ 

4. Kurz “Anglický jazyk pro mírně pokročilé” pro mírně pokročilé pedagogy 

5. Kurz “Communicative English Teaching” pro učitele AJ na ZŠ a SŠ 

  

26 105/2000-20-98   Multikulturní centrum, občanské sdružení  15. září 2002 

   Prokopova 9,  130 00  Praha 3  

 

1. “Vzdělávání a světová hudba – vzdělávací kurz pro vyučující hudební výchovy” pro učitele hudební 

výchovy 2. stupně základních škol a středních škol 

 

26 105/2000-20–98A   Multikulturní centrum, občanské sdružení  15. září 2002 

   Prokopova 9,  130 00  Praha 3  

 

1. “Kultury a křižovatky” – vzdělávací kurz pro učitele humanitních oborů 



 

26 107/2000-20-99 Pedagogické centrum Brno    31. července 2002 

   Křížová 22,  603 00  Brno 

 

1. Kurz “Malí muzikanti – hra na foukací harmoniku”  pro učitelky MŠ, učitele 1. stupně ZŠ  a  

vychovatele  ŠD 

2. Kurz “Malování na sklo a folie v MŠ” pro učitelky MŠ, učitele 1. stupně ZŠ a vychovatele  ŠD 

3. Kurz “Lidové tradice v MŠ” pro učitelky MŠ  

4. Seminář “Prevence specifických poruch učení a chování v MŠ”  pro učitelky MŠ 

5. Seminář “Ekologická výchova a zdravý životní styl v MŠ”  pro učitelky MŠ 

6. “Kurz německého jazyka a konverzační kurz”  pro učitele vyučující NJ ve 4. a 5. roč. 1. stupně ZŠ 

7.  “G – projekt - brněnská verze celostátního kurzu AJ” pro učitele vyučující  AJ ve 4. a 5. roč. 1. stupně ZŠ 

8. Seminář “Dramatická výchova ve výuce předmětů na ZŠ” pro učitele ZŠ 

9. “Tématické dílny” zejména pro učitele Vv, vychvatelky ŠD, učitelky MŠ 

10. Seminář “Vzdělávací projekt Tv na ZŠ – volejbal”  pro učitele Tv na Z 

11. Alternativní vzdělávací program “Začít spolu”  pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ 

12. Praktické semináře v rámci programu “Začít spolu” pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ 

13. Semináře “Vzdělávací projekt etické výchovy”  pro pedagogické pracovníky  

14. Semináře “Vzdělávání učitelů v oblasti prevence sociálně patologických jevů” pro pedagogické pracovníky 

15. Semináře “Prevence a řešení šikany na ZŠ” pro pedagogické pracovníky 

16. Kurz “Zjištění a rozšíření osobního potenciálu” pro pedagogické pracovníky 

17. Semináře “Školský management – příprava řídících pracovníků ve školství 

18. Kurz “Regionální dějiny – Morava” pro učitele vlastivědy a dějepisu na ZŠ a gymnáziích 

19. Seminář “Holocaust Romů a Židů za 2. světové války” pro učitele dějepisu a občanské výchovy ZŠ a 

gymnázií 

20. Počítačové kurzy Windows pro učitele 

 

26 108 / 2000-20-100 Středisko služeb školám     15. října  2002 

   Brněnská 7,  682 01  Vyškov 

 

1. Seminář “Jazyková kultura” pro učitele ČJ a literatury ZŠ a SŠ 

2. Seminář “Vztahové a valenční pojetí syntaxe” pro učitele ČJ 2.stupně ZŠ a SŠ  

3. Seminář “Současný stav pohybového aparátu a pohybové aktivity předškolní dětské populace” pro učitelky 

MŠ 

4. Seminář “Ekologická výchova v mateřské škole” pro učitelky MŠ 

5. Seminář “Využití psychomotorických cvičení v MŠ” pro učitelky MŠ 

6. Seminář “Práce s písní a aktivizační prvky v hudební výchově” pro učitelky  MŠ a učitelky 1. a 2. ročníku 

ZŠ 

7. Seminář “Tiere im Deutschunterricht (Zvířátka ve výuce NJ)” pro učitele NJ ZŠ 

8. Seminář “Deutschland (práce s reáliemi Německa v hodinách NJ na ZŠ)” zejména  pro učitele NJ na ZŠ i 

další pedagogy 

9. Seminář “Audioorální období výuky NJ (počáteční etapa ve 4.roč. ZŠ)” pro učitele NJ ve 4. a 5. ročnících 

ZŠ    

10. Seminář “Fonetika ve výuce češtiny” pro učitele NJ na ZŠ 

11. Exkurze “ CHKO Jeseníky”  pro učitele prvouky a přírodovědy na 1. stupni ZŠ, přírodopisu, biologie a 

botaniky na 2. stupni ZŠ a  SŠ 

12. Seminář “Les v roce 2000” pro učitele přírodopisu, biologie a botaniky na ZŠ a SŠ 

13. Seminář “Škola hrou” pro učitele přírodopisu a biologie  na ZŠ a SŠ 

14. Exkurze “Botanická vycházka na Větrník” pro učitele prvouky a přírodovědy na 1. stupni ZŠ  a 

přírodopisu,  biologie a botaniky na 2. stupni  ZŠ a SŠ  

15. Exkurze “Paleontologická vycházka do Nemojan” pro učitele prvouky a přírodovědy na 1. stupni ZŠ a 

přírodopisu a biologie  na 2. stupni  ZŠ a SŠ  

16. Seminář “Laboratorní práce z botaniky”  pro učitele přírodopisu na ZŠ a SŠ 

17. Seminář “Využití počítačů ve výuce přírodopisu” pro učitele přírodopisu na ZŠ a SŠ 

18. Exkurze “CHKO Litovelské Pomoraví” pro učitele prvouky a přírodovědy na 1. stupni ZŠ  a přírodopisu, 

biologie a botaniky  na 2. stupni  ZŠ a SŠ  

19. Kurzy “Používání výpočetní techniky” pro pedagogické pracovníky: 

 Začínáme s Windows 

 Tvorba dokumentů WORD – úvod 

 MS WORD – objekty a tabulky 



 Další programy ve Windows 95/98 

 MS EXCEL – práce s tabulkami – úvod 

 MS EXCEL – práce s tabulkami 

 INTERNET 

Osvědčení pro uvedené kurzy  se uděluje za předpokladu, že na jednoho účastníka bude při výuce jeden počítač. 

 

20. Seminář “Sexualita člověka” pro učitele rodinné a občanské výchovy a výchovné poradce 

21. Seminář “Konflikt a komunikace” pro učitele rodinné a občanské výchovy a výchovné poradce 

22. Exkurze “Hvězdárna Vyškov – Marchanice”  pro učitele fyziky ZŠ 

23. Seminář “Využití Internetu ve výuce fyziky” pro učitele fyziky ZŠ 

24. Seminář “Hodnocení a klasifikace žáků ve fyzice” pro učitele fyziky ZŠ 

25. Seminář “Metody aktivizace žáků – ukázková hodina”  pro učitele fyziky ZŠ 

26. Seminář “Optika v učivu základní školy” pro učitele fyziky 

 

 

24 919/2000-20-101   Pedagogické centrum České Budějovice   15. října  2002 

   Hlinsko 49,  370 82  České Budějovice  

 

Výuka českého jazyka - z praxe našich základních a středních škol  

1. Netradiční pohled na české národní obrození ve výuce literatury na SŠ     

2. Netradiční vyučování slohu na ZŠ     

3. Netradiční vyučování slohu na SŠ - úvaha     

 

Česká a světová literatura, umění a film 20. stol. 

Nový pohled na českou a klasickou světovou literaturu a umění od antiky do konce 19. stol.  Jazyková kultura a 

komunikace v hodinách češtiny 

1. Poetické souvislosti ve světové literatuře od renesance k osvícenství  a preromantismu do konce 18. stol.     

2. Současná česká literatura a dokumentární film     

3. Malá Strana literární – jednodenní vzdělávací zájezd do Prahy     

4. Poezie všedního dne. Život a dílo básníka, spisovatele a lékaře M. Holuba     

5. Seifertova píseň o Viktorce a Holanova Tiskárna     

6. Boris Pasternak – nositel Nobelovy ceny – Doktor Živago jako křižovatka témat  ruské románové klasiky  

v 19. a 20. stol.     

7. Surrealismus v kontextu české literatury. Český surrealismus po roce 1945     

8. Třídenní exkurze do Prahy a okolí – po stopách B. Hrabala     

9. Ze světové literatury 20. stol.     

10. Klasická literatura 19. stol.      

11. Jak učit žáky českému jazyku, není-li jejich rodným jazykem čeština     

12. Zvuková stránka mluvené komunikace, rétorika dialogu a monologu,  aspekty dialogické kompetence     

13. Využití denního tisku při výuce českému jazyku 

 

 

Rozvíjení a upevňování matematických představ u žáků základních a středních škol  

1. Jak pracovat se žáky s obtížným chápáním učiva     

2. Výuka geometrie v 1. – 6. ročníku ZŠ     

3. Výuka geometrie v 6. – 9. ročníku ZŠ     

4. Výuka geometrie na SŠ     

5. Reálná čísla – operace v desítkové soustavě      

6. Řešení slovních úloh     

7. Modelování matematických situací     

8. Skladby množiny reálných čísel, číselná osa     

9. Iracionální čísla, Pythagorova věta     

10. Řešení lineárních rovnic, slovní úlohy     

  

Historie z nadhledu, zblízka a učitelskýma očima  

1. Židovské náboženství, kultura, tradice a umění     

2. Územně správní uspořádání českých zemí – charakter, historický vývoj, perspektivy     

3. Jan Hus – aktuální pohledy na jeho význam a dílo     

4. Dějiny Židů     

5. Místo dějepisu a společenských věd v moderní české škole     



6. Hodiny dějepisu jinak     

7. Jihočeské hamry     

8. Dějiny Židů v Čechách a na Moravě s důrazem na Prahu     

9. Výuka dějepisu v zahraničí     

10. Místo českých zemí v dějinách evropské integrace     

11. Montanistická činnost v minulosti jižních Čech     

12. Antisemitismus a xenofobie, genocida Židů za 2. světové vály, Šoa 

 

Aktuální problémy ve výuce chemie na základních a středních školách    

1. Pokusy z nejnovějších učebnic chemie pro ZŠ a SŠ     

2. Chemie jako předmět státní maturitní zkoušky     

3. Školní chemické pokusy z organické chemie     

4. Drogy očima chemika   

5. Soustředění řešitelů úloh chemické olympiády a učitelů chemie     

6. Metodika zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky ve školní praxi     

7. Didaktické testy z chemie na ZŠ a SŠ     

8. Historie chemie     

9. Výroba a chemické parametry pitné vody     

10. Vodárna Vidov – celodenní exkurze     

11. Praktické využití anorganických sloučenin 

 

Nové metody a formy práce ve výuce fyziky na ZŠ a SŠ  

1. Experiment jako základ poučení     

2. Fyzikální pokusy na ZŠ     

3. Problematika přípravy tematických plánů     

4. Fyzikální praktika na SŠ     

5. Moderní fyzikální pomůcky     

6. Fyzika kolem nás     

 

Vybrané kapitoly z jaderné energetiky ve výuce fyziky na ZŠ a SŠ  

1. Bezpečnost jaderných elektráren     

2. Ukládání jaderného odpadu     

 

Vybrané kapitoly z výuky genetiky na ZŠ a SŠ   

1. Vznik a vývoj genetických odchylek     

2. Možnosti ovlivňování a léčení genetických odchylek     

3. Proces stárnutí a obnovy buněk z hlediska genetiky     

4. Genetická úprava rostlin     

 

 

Živá a neživá příroda jižních Čech  

1. Mineralogie – třídění minerálům a jejich výskyt v jižních Čechách     

2. Ptactvo jižních Čech     

3. Chráněné krajinné oblasti jižních Čech     

4. Ornitologie – poznávání hlasů ptáků v přírodě     

5. Savci jižních Čech      

 

Výměna zkušeností z práce s novými učebnicemi anglického jazyka  

1. English Parade     

2. Say it in English     

3. Angličtina po slovech     

 

Konverzační a metodické kurzy anglického jazyka     

1. Konverzační kurzy s rodilým mluvčím     

2. Třídenní konverzační a metodické kurzy     

 

Využití nových metod a forem práce ve výuce anglického jazyka    

1. Začínáme s výukou AJ v MŠ     

2. How to use songs and pop-music in English lessons     

3. Výuka se zaměřením na dyslektiky a slabší žáky ve 4. až 6. tř. ZŠ     



4. Aktuální jazykové a metodické problémy výuky     

 

Nejnovější reálie anglicky mluvících zemí 

1. Učila jsem na státní jazykové škole v Pensylvánii     

2. Beseda s účastníkem výměnného pobytu učitelů v USA     

3. Reálie anglicky mluvících zemí     

4. Přijímací zkoušky na PF     

 

Výměna zkušeností z práce s novými učebnicemi německého jazyka 

1. Čítanka německých literárních textů – 1. část 

2. Čítanka německých literárních textů – 2. část 

 

Konverzační a metodické kurzy německého jazyka     

1. Třídenní jazykově-metodické kurzy      

2. Konverzační kurzy s rodilým mluvčím 

 

Nové metody a formy práce zkvalitňující výuku německého jazyka     

1. Nový německý pravopis     

2.  “Sprachspiele” ve výuce     

3. Práce s rapovými melodiemi ve výuce NJ na 2. st. ZŠ     

4. Hravé metody ve výuce NJ na 1. St. ZŠ s podtextem Advent     

5. Začínáme s němčinou ve 4. tř. ZŠ     

6. Metodika práce s materiálem k tématu  Evropa, EU     

7. Kreativita ve výuce NJ se zaměřením na kreativní psaní     

8. Začínáme s výukou NJ v mateřské škole     

9. Různé formy práce se slovní zásobou     

10. Konzultační seminář k nejasnostem ve slovní zásobě 

 

Aktuální problémy ve výuce francouzského jazyka     

1. Využití kreslených seriálů a pohádek ve výuce FJ; využití Internetu     

2. Konzultační seminář k nejasnostem v gramatice a slovní zásobě     

3. Francouzské reálie 

 

Aktuální problémy ve výuce španělského jazyka     

1. Jazykově metodické semináře zaměřené na odlišnosti mezi evropskou  a latinsko-americkou normou     a 

další aktuální problémy výuky (zvláštní jevy, v nichž žáci často chybují, zábavná forma výuky gramatiky, 

modely nejvhodnějších cvičení a produktivní práce ve třídě apod.) 

 

Některé obsahové a metodické problémy výuky občanské výchovy v souvislosti se vstupem ČR do EU a 

členstvím v NATO   

2. První zkušenosti lidí s drogami, neobvyklé drogy, zážitky drogově závislých při užívání drogy     

3. Stát a právo, občan a právo, občan v právním systému     

4. Členství České republiky v NATO – jaké jsou výhody a nevýhody našeho členství v NATO     

5. Romská komunita v současném školském systému     

6. Historický pohled na EU, její vznik a vývoj      

7. Struktura, organizace a fungování EU     

8. Členství ČR v EU, výhody a nevýhody plynoucí z našeho budoucího členství v EU     

9. Projektové vyučování – informace o projektu “Občan”, jeho struktuře a organizaci     

10. Jak efektivněji komunikovat a tím si lépe porozumět     

 

Obsahové novinky a metodika výuky HV a instrumentální výuky na ZŠ, SŠ a ZUŠ    

1. Metodika hry na zobcovou a příčnou flétnu 

2. Muzikoterapie 

3. Metodika HV na 1. st. ZŠ 

4. Sborový zpěv 

5. Včlenění populární hudby do výuky     

6. Metodika výuky hry na klavír     

7. Metodika výuky houslové hry  

8. Metodika výuky hry na keyboardy 

9. Metodika hry na kytaru 



10. Metodika hry na žesťové nástroje 

11. Problematika interpretace klasické hudby 

     

Nové techniky a pedagogické přístupy ve výuce výtvarné výchovy na ZŠ a SŠ    

1. Naslouchání – inspirace zvuky 

2. Práce s kartonem – zvířata z kartonu     

3. Dva v jednom – inspirace literaturou, projektová metoda   

4. Moderní výtvarná výchova v jednotlivých ročnících ZŠ - pokračování cyklu seminářů    

5. Velikonoce – netradičné techniky  při přípravě velikonočních vajíček     

6. Dráťáci – prostorové objekty, ohýbání a proplétání drátu     

7. Vrh kostek – vnímání abstraktního uměleckého díla     

8. Papír – krabičky 

9. Vánoce – adventní věnec 

10. Modelování na ZŠ – práce s hlínou a náhradními modelovacími materiály     

11. Karton a jeho využití – sluníčka, zvířátka, postavičky a věci z kartonu 

12. Malování na hedvábí     

 

Obsahové novinky a netradiční metody a formy výuky tělesné výchovy    

1. Tělo Jižní Čechy – celorepublikové setkání učitelů Tv – vodní turistika, cykloturistika, netradiční sporty 

v přírodě apod.  

2. Výuka tělesné výchovy očima školní inspekce     

3. Zdravotní aspekty speciálních běžeckých disciplin a kompenzačních cvičení. Odrazová cvičení jako součást 

kondiční přípravy. 

4. Gymnastika jak ji znáte a neděláte. Didaktická lekce zaměřená na pohybovou průpravu a metodický nácvik 

základních gymnastických dovedností v akrobacii a ve cvičení na hrazdě. 

5. Současný trend pohybových aktivit s hudbou a jejich využití ve školní a mimoškolní tělesné výchově 

6. Překážkové dráhy, lezecké stěny  

7. Tělesnost jako moderní problém výchovy 

8. Význam paměťové stopy v pohybovém projevu  

9. Vztahy a komunikace pohybu s hudbou 

10. Bezpečnost při práci učitele Tv 

11. Snowboarding ve školách v ČR a ve světě 

12. Kreativně kooperační hry a aktivity v praxi  
 

Kvalifikační příprava pro vedoucí a instruktory LVVZ   

1. Základní kurz pro vedoucí a instruktory LVVZ  

2. Doškolovací kurz pro vedoucí a instruktory LVVZ     

3. Instrukčně metodický seminář pro vedoucí a instruktory lyžovaní a snowboardingu 

4. Kurz pro vedoucí a instruktory školního snowboardingu     

  

Metody dramatické výchovy ve výchovně vzdělávacím procesu na ZŠ, SŠ a ZUŠ  

1. Jak zvládnout sebe v prostoru pomocí cvičení, her, mimoslovní komunikace a dramatických her aneb 

v pátek večer nemehlo a v neděli v poledne mehlo 

2. Dva v jednom – inspirace literaturou, projektová metoda     

3. Osobnostní a sociální rozvoj učitele     

4. Témata skrytá v literární předloze     

5. Od předmětu k loutce      

6. Pověsti, legendy, historické příběhy a fakta v dramatické výchově     

7. Chci učit jinak, nevím jak     

8. Specializační kurz dramatické výchovy pro učitele a vychovatele základních škol 

9. Pojďme s dětmi hrát divadlo – aneb Inspiromat školního divadla 

10. Možnosti integrace romských dětí dramatickou výchovou  

11. Dramatická výchova ve výuce anglického jazyka 

12. Hlasová výchova pro učitele (i žáky) 

13. Mimoverbnální komunikace II. 

     

Logopedická prevence na mateřských školách   

1. Kurz “Rozvoj komunikačních dovedností u dětí předškolního věku a mladšího školního věku”  

2. Ateliér s využitím prvků arteterapie v praxi MŠ a ZŠ v souvislosti s logopedickou prevencí  

3. Supervize pro absolventy kurzů logopedické prevence     



4. Využití prvků dramatické výchovy v logopedické prevenci v MŠ     

 

Tělesná výchova v mateřské škole  

1. Rozvíjení pohybových dovedností dětí předškolního věku – rozcvičky s využitím  náčiní     

2. Cvičení na nářadí 

3. Pohybové aktivity venku     

4. Cvičení na rozvoj psychomotoriky     

5. Pohybové a relaxační chvilky v MŠ 

 

Dramatická výchova v mateřské škole    

1. Inspiromat – “Vítám tě podzime, Nebe plné hvězd”     

2. Inspiromat – “Jak si hrát s kameny” 

3. Inspiromat – “Práce s motivem” (autorský příběh) 

4. Inspiromat – “Světlo, teplo, tma” 

5. Poezie pro děti předškolního věku, práce s básničkou, jak sestavit jednoduchý výstup s dětmi 

6. Základy dramatické výchovy v MŠ (cyklus 4 seminářů)     

 

Aktuální problémy řízení mateřských škol   

1. Priority předškolního vzdělávání  

2. Verbální a neverbální sdělování – řeč těla 

3. Modelové situace v řízení školy 

4. Tajemství úspěšného jednání 

5. Tvořivost a motivace v práci ředitelky školy (metoda tvořivého myšlení) 

6. Připravenost dítěte na vstup do ZŠ 

7. Priority a systém předškolního vzdělávání     

 

Pedagogická diagnostika na mateřských školách 

1. Diagnostika slovního projevu dětí předškolního věku 

2. Prevence poruch školních obtíží. Diagnostika deficitů dílčích funkcí u dětí předškolního věku, metodika 

nápravy podle Brigitte Sindelarové 

3. Supervize – k otázkám prevence  

4. Sebepojetí dítěte předškolního věku, faktory rozvoje, diagnostika a terapie komplexu méněcennosti 

5. Prevence specifických vývojových poruch učení v předškolním věku – depistáž, diagnostika a reedukace 

pomocí metody legodata  

6. Příprava dítěte s dg. LMD na vstup do školy – seznámení s počítačovým program pro předškolní dětí s dg. 

LMD 

7. Jak vychovávat s porozuměním a láskou – rozvoj dětské osobnosti    

8. Tréningový program zaměřený na zmírnění (odstranění) grafomotorických obtíží u dětí předškolního věku 

9. Emocionální problémy dětí a jejich zvládání – podněcování emocionální inteligence dětí  

10. Diagnostika ruky předškolního dítěte – prvopočátky psaní, grafomotorická cvičení – zkušenosti 

z praktického kurzu grafomotoriky 

11. Neklidné dítě (hyperaktivita) 

 

Hudební výchova v mateřské škole 

1. Taneční hrátky II.  

2. Prvopočátky výuky hry na flétnu v předškolním věku     

3. Hudební vnímání a vyjadřování – praktické hry – průniky hudebních činností s literárně dramatickými 

a pohybovými aktivitami     

 

Rozvoj výtvarných schopností dětí předškolního věku     

1. Pohyb jako inspirace k výtvarné tvorbě 

2. Hrátky s hlínou – těšíme se na vánoce 

3. Výtvarná výchova v předškolním věku   “Akce aneb hry a kouzlení”, “Výtvarné projekty” 

4. Výtvarné hry – práce s netradičními nástroji 

5. Výtvarné hry s textilem  

6. Výtvarné hry s plastem 

7. Výtvarné hry – prostorové práce 

 

Ekologická výchova v mateřské škole    

1. Zoologická vycházka – praktická dílna v přírodě 



2. Den Země - pracovní semináře učitelek MŠ k ekologické výchově– praktické ukázky, hry a aktivity venku, 

exkurze do MŠ s ekologickým zaměřením   

3. Výukové programy k ekologické výchově v MŠ – seznámení s projekty Voda, Včelka Mája a další 

4. Biologické a fyzikální pokusy pro malé děti 

 

Využití přírodních materiálů v pracovní výchově na mateřských školách     

1. Užitá tvorba – vítáme jaro 

2. Užitá tvorba – aranžování rostlinného materiálu     

3. Užitá tvorba – vánoční aranžování a tvoření     

 

Podpora zdraví v mateřské škole a na 1. st. ZŠ     

1. ABC výživy dětí – I. a II. část 

2. Jak se sexuální výchovou v MŠ? 

3. Projekt “Zdravá mateřská škola 

4. Respektovat a být respektován 

 

Nové náměty pro vyučování na 1. st. ZŠ  

1. Čtení a psaní v 1. ročníku 

2. Nové náměty pro vyučování českého jazyka, matematiky, přírodovědy, vlastivědy, výchov a cizích jazyků 

3. Metoda kritického myšlení – nový způsob řešení problémů (dětí se zmocňují poznatků vlastními cestami, 

učitel nevykládá, jen děti vede) 

4. Mezinárodní projekty ve vyučování 

 

Výstavy dětských prací - důležitý motivační činitel pro výuku na 1. st. ZŠ   

1. Výstavy dětských prací: “Rok očima dítěte” : Vyrábíme Betlém ; Jarní motivy ; Zvířata a květiny ;  Slunce 

v nás 

       

Třída plná pohody jako základní předpoklad efektivní pedagogické práce na 1. st.  

základních škol   

1. Třída plná pohody II. – pokračování vzdělávacího cyklu 

2. Tvorba školního klimatu – metody k upevnění spolupráce a bezstressové atmosféry ve třídě 

3. Dramatická výchova ve vyučování českého jazyka 

4. Dramatická výchova jako prostředek k osvojení vlastivědného a přírodovědného učiva 

 

Specifické problémy v oblasti kriminalistiky a závislostí    

1. Sexuální delikty a deviace, nebezpečí prostituce 

2. Patologické hráčství 

3. Závislost na sektách. Sekty a sektářství 

4. Pohlavní choroby a infekce HIV/AIDS 

5. Práce kontaktního a preventivního centra pro drogovou závislost 

6. Represivní i preventivní  metody u drogově závislých v jihočeském regionu 

 

Využití přírodních materiálů ve výtvarné a pracovní výchově    

1. Batikování látek – sypaná a vyvazovaná batika 
2. Batikování látek – odbarvování 

3. Batika vosková a mramorování kraslic 

4. Dřevěné hoblinky – závěsné ozdoby 

5. Hrátky se slámou – vázaná, točená, žehlená sláma ; ozdoby      

6. Pečivo jako součást zvyků – vizovické obřadní ;  obřadní kynuté ;  zdobení perníčků    

7. Kukuřičné šustí – panenky, figurky     

8. Papírové hrátky – vánoční tématika ;  velikonoční tématika 

9. Technika smaltu ve výtvarné a pracovní výchově 

10. Kouzlo suchých květin – vánoční, podzimní téma ; jarní téma, velikonoce 

11. Dřevěný šperk  

 

Speciálně pedagogická příprava pedagogických pracovníků v integračním procesu dětí  s postižením do 

běžných typů škol    

1. Stres a relaxace. Zdravá a patologická komunikace II. 

2. Specifické problémy výchovy a vzdělávání dětí s autismem 

3. Kurz krizové intervence 



4. Nové metody rehabilitace (tibetský a čínský léčebný tělocvik, Feldenkreitova metoda) 

5. Osvědčené trendy se zaváděním nových metod ve speciálním školství 

6. Protistresová relaxace doporučená Světovou organizací zdraví a TV metody pro rehabilitační třídy 

7. Antistresový program pro učitele 

8. Logopedický kurz 

9. Odborný seminář vedoucích pracovníků speciálních škol a zařízení 

10. Využití piktogramů v komunikačních systémech 

11. Výtvarný projev a artefiletické techniky procesu změny sebepoznání a sebepřijetí. Moje potřeba  změny. 

12. Kreativita řídícího pracovníka 

13. Dyskalkulie – diagnostika poruchy počítat a metodika schopností počítat 

14. Výtvarný projev, postoje a přesvědčení. JÁ - TY 

15. Metodické postupy a artefiletiky v procesu rozvoje osobnosti 

 

Základy počítačové gramotnosti  

1. Začínáme s počítačem 

2. Základy práce ve Windows 95/98 
3. Základy práce ve Windows 2000 

4. Základy práce v novém MS Microsoft       

 

Hlavní uživatelské aplikace při práci s počítačem    

1. Základy práce s textovým editorem MS WORD 97     

2. Základy práce s textovým editorem MS WORD 2000     

3. Základy práce s textovým editorem 602Text     

4. Pokročilé funkce textového editoru MS WORD 97     

5. Pokročilé funkce textového editoru MS WORD 2000     

6. Pokročilé funkce textového editoru 602Text     

7. Základy práce s tabulkovým proces. EXCEL 97     

8. Základy práce s tabulkovým proces. Tab602     

9. Základy práce s tabulkovým proces. EXCEL 2000     

10. Tabulkový procesor EXCEL 97 pro pokročilé     

11. Tabulkový procesor Tab602 pro pokročilé     

12. Tabulkový procesor EXCEL 2000 pro pokročilé     

13. Zpracování grafických informací – vektorová grafika     

14. Zpracování grafických informací - rastrová grafika     

15. Základy práce s programem pro tvorbu databází ACCESS 97  

16. Základy práce s programem pro tvorbu databází ACCESS 2000 

17. Základy práce s programem pro tvorbu databází WinBase602 

18. Prezentační program PowerPoint      

 

Internet na školách a pro školy; WWW    

1. Seznámení s Internetem a internetovými službami  

2. Tvorba WWW stránek (včetně grafiky) 

3. Tvorba java scriptů pro WWW stránky 

4. Školní Intranet     

5. Možnosti zvyšování interaktivity WWW stránek    

6. Počítačové programy pro výuku a administrativně provozní potřeby    

7. Výukové programy         

8. Provozní a administrativní programy     
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Pedagogika a psychologie  

1. Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori   

 
Výchova ke zdravému životnímu stylu, rodinná a mimoškolní výchova, volný čas 

1. Duševní hygiena a sebeřízení  

 
Mateřská škola 



1.   Využití přírodních materiálů ve výtvarné a pracovní  výchově v mateřské škole 

 

Speciální pedagogika 

1. Pracovní dílna  k některým otázkám výuky ve speciálních školách se zaměřením na děti a žáky  

s mentální postižením 

2. Komunikace s dětmi s LMD (ADD, ADHD), ukázka terapeutického programu pro děti s LMD – KUMOT   

 

Matematika a fyzika 

1.   Celostátní seminář učitelů matematiky gymnázií  

2.   Dva dny s matematikou 

 

Přírodovědné předměty - především pro učitele zdravotnických a speciálních škol a zařízení 

1.   Co v učebnicích nebylo: Přístupy alternativní medicíny – homeopatie  

2.   Co v učebnicích nebylo: Přístupy alternativní medicíny – sugesce a hypnóza 

 

Ekonomické předměty a právo 

1. Správní právo  

2. Výuka práva na středních odborných školách 

3. Metodické postupy při nácviku klávesnice a při výuce obchodní korespondence 

 

Platnost osvědčení se stanoví do.    
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ŘÍZENÍ  

1. Funkční studium ředitelů - 1. díl 

2. Studium pro zástupce ředitelů a zájemce 

3. Volba povolání 

4. Psychologie v práci ŠD a DM 

5. FKSP v podmínkách škol 

6. Bílý kruh bezpečí 

7. Hodnocení podřízených 

8. Právní subjektivita školy 

9. Škola a kriminalita 

10. Řízení bez stresu 

 

PEDAGOGIKA, SPEC. PEDAGOGIKA  

1. Logopedická prevence 

2. Specifické vývojové poruchy učení se zaměřením na dyslexii a dysgrafii - úvod do problematiky 

3. Specifické poruchy učení - korekce dysgrafie a dysortografie 

4. Specifické poruchy učení  - korekce dyslexie 

5. Styly učení a didaktické pomůcky pro MŠ a 1. st. ZŠ 

6. Specifické poruchy učení a chování - dílna z mezinárodního projektu TEMPUS 

7. Syndrom poruchy pozornosti a hyperaktivity 

8. Posuzování školní zralosti 

9. Metoda Dobrého startu - Jak připravit předškolní dítě na vstup do školy 

10. První čtení - výuka čtení  dětí mentálně postižených, výměna zkušeností 

11. Učím se počítat - výměna zkušeností 

12. Základní informace o autismu 

13. Prezentace vzdělávacího programu Začít spolu 

14. Poznej sám sebe 

15. Specifické výchovné a vzdělávací potřeby dětí z minoritních skupin 

16. Dysfatické potíže - poruchy komunikace 

17. Kazuistická dílna 

18. Přípravné oddělení pomocné školy 



19. Specifické poruchy učení žáků 2. st. ZŠ 

20. Pedagogika postiženého dítěte předškolního a mladšího školního věku 

21. Autismus - Specifické problémy výchovy a vzdělávání dětí s autismem 

22. Výchova a vzdělávání slepohluchých 

 

PSYCHOLOGIE  

1. Feminizace školství - problém současnosti 

2. Gamblerství - závislost na hracích automatech 

3. Levák ve škole aneb Leváctví není řídkým jevem 

4. Výchovné odměny a tresty aneb Po dobrém nebo po zlém 

5. Prevence asociálních a delikventních forem chování mládeže 

6. Kreativita aneb "Neusínejte na vavřínech!" 

7. Naše škola a nebezpečí syndromu vyhoření 

8. Jak zvládat rušivé chování dítěte? 

9. Tradiční i netradiční způsoby navazování kontaktu 

10. Osobnostní a sociální výchova I (v rámci projektu "Dokážu to?") 

11. Osobnostní a sociální výchova II (v rámci projektu "Dokážu to?") 

12. Osobnostní a sociální výchova III (v rámci projektu "Dokážu to?") 

 

PŘEDŠKOLNÍ  VÝCHOVA  

1. Když se dítě zeptá.... 

2. Autoškolka 

3. No comment 

4. Jak vést děti k morálním hodnotám 

5. Asertivní komunikace 

6. Asertivní komunikace II. 

7. Než přijede lékař 

8. Aerobik není jen pro mámu 

9. Aerobik pro děti je přece legrace 

10. Kudy k zelenějším mateřinkám? 

11. Vánoce v mateřské škole 

12. Ukázka výchovné práce 

13. Dramatická výchova pro nejvěrnější 

14. "Propáníčka, projáníčka, pro ztracené korále, máme všichni namále?!" 

15. Jaro, léto, podzim, zima 

16. Tančíme na lidovou notečku 

17. Náměty na rozcvičky: Den a noc, Potok - řeka - rybník 

18. Než se rozzáří stromeček aneb Vánoce v pohybu 

19. Připravujeme drakiádu 

20. Patchworkové míče 

21. Malujeme keramiku 

22. Recyklovaný papír 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINY   

1. Prevence se vyplatí 

2. Pryč s úzkostí a depresemi 

3. Relaxační a energetizační techniky 

4. Adventní věnce a vánoční vazba 

5. Korálky... a zase korálky 

6. Drátované adventní a vánoční ozdoby 

7. Country tance - nová řada 

8. Jóga pro děti mladšího školního věku 

9. Naučme se zvládat stresové situace 

10. Připravujeme drakiádu 

11. Patchworkové míče 

12. Malujeme keramiku 

13. Recyklovaný papír 

14. Vánoce v pohybu 

15. Cvičení na velkých míčích a s velkými míči 



16. Burza nápadů – podruhé 

 

1. STUPEŇ ZŠ  

1. Jak naučit číst genetickou metodou 

2. Zkušenosti z výuky čtení genetickou metodou 

3. Učíme se s pohádkou 

4. Tvořivé psaní - alternativní metody vyučování 

5. Tvořivé čtení 

6. Prvouka - alternativní metody vyučování - pokračování 

7. Matematika - alternativní metody vyučování - pokračování 

8. Využití počítačů ve vyučování na 1. st. ZŠ 

9. Jak učím v 1., 2., 3, a 4. třídě v projektu Začít spolu 

10. Plánování pomocí projektů. Využití projektového vyučování. 

11. Kooperativní učení - 2 

12. Práce s knihou 

13. Dětská literatura 

14. Léčivá moc bylin - pokračování 

15. Počítač jako pomocník učitele i žáka ve vyučování na 1. stupni ZŠ 

16. Týmová práce ve vyučování v programu Začít spolu 

17. Paličkování 

18. Národopisné muzeum Plzeň - pokračování 

19. Cvičit, ale jak? 

20. Cvičení na židlích 

21. Využití dalšího alternativního náčiní v rušné, kondiční a závěrečné části hodiny školní Tv 

22. Základní gymnastika pro 1. st. ZŠ 

23. Průpravná cvičení 

24. Psychomotorika 

25. Technika tkaní na rámu 

26. Technika šité krajky 

27. Vyšívání technikami Richeliu 

28. Jóga 

29. Ochrana čistoty ovzduší 

30. Člověk a voda 

31. Způsoby čištění odpadních vod 

32. Méně známé památky Plzeňska 

33. Způsoby bydlení na Plzeňsku 

 

ČESKÝ JAZYK  A  LITERATURA   

1. Literární výchova na 2. st. ZŠ 

2. Vyučování slohu 

3. Didaktika literární výchovy 

4. Literatura četbou a interpretací 

5. Světová literatura pro děti a mládež 

6. Klasicismus v evropské literatuře 

7. Jak psát obchodní dopisy 

8. Současný spisovný jazyk III 

9. Kurz rétoriky 

10. Příběh jako prostředek k vytváření kooperativního týmu ve třídě 

11. Od moderny k postmoderně ve svět. a čes. literatuře (kultuře) 2. pol. 20. stol. 

12. Práce s filmovým dílem v hodinách českého jazyka (pokračování) 

13. jazyce z pohledu gender 

 

CIZÍ  JAZYKY - ANGLIČTINA  

1. Kurzy Aj pro úplné začátečníky 

2. Kurzy AJ pro mírně pokročilé 

3. Kurzy AJ pro středně pokročilé 

4. Konverzační kurz AJ pro středně pokročilé 

5. Kurzy AJ pro pokročilé 

6. Canada - Part One 

7. Canada - Part Two 



8. Přehled politických událostí ve Velké Británii v roce 2000 

9. Spotlight on History: The Cold War 

10. Taking the Academic Route: The American School System 

11. Theater in America 

12. Commedia del larte 

13. Reviving Shakespeare 

14. Ten tips to writing creatively 

15. Začínáme mluvit anglicky 

16. Opportunities 

17. American High School 

18. Florida - an interesting state 

19. American Holidays 

20. New York 

21. Using Visual in the Classroom 

22. Project in English Lessons 

23. Oxford Basic 

24. Twist- Mixed ability classroom 

25. Differences between American and British English 

26. Prezentace multimediálních výukových programů 

 

CIZÍ  JAZYKY - FRANCOUZŠTINA    

1. Programmes européns: partir en stage, faire des échanges 

2. Exposé de nouvelles pratiques pédagogiques acquises au cours de stages en France 

3. Histoire de France (sujet á preciser) 

4. Jazykový kurz francouzštiny pro začátečníky 

5. Jazykový kurz francouzštiny 

 

CIZÍ  JAZYKY - NĚMČINA  

1. Jazykový kurz pro zdatnější němčináře 

2. Jazykový kurz I 

3. Jazykový kurz II 

4. Jazykový kurz III 

5. Jazykový kurz IV 

6. Jazykový kurz V 

7. Jazykové kurzy pro začátečníky 

8. Německá konverzace pro pokročilé 

9. Výuka cizích jazyků u dětí se speciálními mozkovými dysfunkcemi 

10. Ein Wenig Poesie schadet nie... 

11. Metoda "Lernwerkstatt" ve výuce němčiny 

12. Europa- spielen, raten, lernen 

13. Pingu - seriál pro děti pomáhá při nácviku konverzace 

14. Nácvik a procvičování výslovnosti ve výuce němčiny na I. stupni ZŠ 

15. Učebnice Start mit Max ve 4. roč. ZŠ 

16. Práce s materiálem "Hör zu und sag mal" 

17. Práce s učebnicí "Heute haben wir Deutsch" 

18. Goethe-Institut se představuje 

 

CIZÍ  JAZYKY - RUŠTINA  

1. Konverzační kurz ruštiny 

2. Na pomoc učiteli ruštiny 

3. Stříbrný věk ruské kultury 

 

MATEMATIKA   

1. Statistika a pravděpodobnost ve výuce ZŠ 

2. Učíme žáky pracovat s funkcemi zadanými jinak než rovnicemi 

3. Algebraické výrazy v geometrické interpretaci 

4. Nestandardní úlohy s geometrickým obsahem 

5. Jak vést žáka ke správnému usuzování nejen ve vyučování 

6. Kružnice stokrát jinak 

7. Hříčky okolo objemů a povrchů těles 



8. Projekty ve vyučování matematice 

9. Objevujeme v matematice 

10. Nestandardní prostředí triád 

11. Orientace v prostoru, orientace v rovině. Rozvoj prostorové představivosti.  Stavebnice, skládanky - 

strategie, analýza. 

12. Labyrinty a jejich rozvíjející a diagnostická funkce 

13. Souměrnosti, shodná zobrazení ve hrách. Cesta k míře od porovnávání, poměřování k prvním krokům 

měření 

14. Slovní úlohy v historických učebnicích 

 

INFORMATIKA - VÝPOČETNÍ TECHNIKA   

1. Systém BAKALÁŘI - Zaškolení obsluhy 

2. Systém BAKALÁŘI - Tvorba vlastních výstupních sestav 

3. Systém BAKALÁŘI - Tvorba vlastních výstupních sestav 

4. Kurz základů ovládání počítače (Windows 95, 98) 

5. Kurz základů textového editoru Word (6.0, 97, 2000) 

6. Internet a elektronická pošta - základy ovládání 

7. Textový editor Word 97 (2000) pro Windows 

8. Textový editor Word 97 (2000) pro Windows - pro pokročilé 

9. Práce v počítačové síti Internet 

10. Základy hromadné korespondence ve Wordu 

11. Základy práce se styly Wordu 

12. Práce s rozsáhlými dokumenty ve Wordu 

13. Tvorba jednoduchých WWW stránek ve Wordu 

14. Úvod do metodiky výuky textového procesoru 

15. Úvod do metodiky výuky programování 

16. Virtuální počítačová elektronická laboratoř ve výuce elektroniky a číslicové techniky 

17. Úvod do MS Accessu 

18. Textový editor Word 97 pro mírně pokročilé 

19. Textový editor Word 97 pro začátečníky 

20. Kurz Windows 95 (98) pro začátečníky 

21. Práce s grafickým programem Corel Draw 3.0 

22. Práce s grafickým programem Corel Draw 6.0 

23. Práce s grafickým programem Corel Draw 3.0 a 6.0 pro mírně pokročilé 

24. Práce s původním českým vektorovým kreslicím programem Zoner Callisto 

25. Tabulkový procesor Excel 7.0 pro začátečníky 

26. Tabulkový procesor Excel 7.0 pro mírně pokročilé 

27. Kurz výpočetní techniky pro začátečníky 

28. Textový editor T602 

29. Tvorba výukové prezentace v programu Power Point´ 97 

30. Základy tvorby interaktivního multimediálního výukového programu 

31. Tvorba informativní digitální fotografie 

 

 

FYZIKA  

1. Pokusy z elektrostatiky v heuristické výuce fyziky 

2. Školní reaktor "VRABEC" - tematická exkurze na pracoviště FJF ČVUT Praha 

3. Tematická exkurze do hvězdárny na Kleti a muzea energetiky v Písku 

4. Slunce - zdroj energie příštího tisíciletí 

5. Odpolední exkurze na pracoviště Českého rozhlasu v Plzni 

6. Seznámení s aplikací nové řady učebnic fyziky v ZŠ 

7. Experiment jako základ poučení 

8. Odpolední exkurze do videostudia PC Plzeň 

 

CHEMIE   

1. Enzymy 

2. Školení o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví 

3. Struktura látek a chemická vazba 

4. Nové pojetí maturity z chemie 

5. Lineární α-olefiny 



6. Chemický software na Internetu 

 

BIOLOGIE, PŘÍRODOPIS A EKOLOGIE   

1. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj 

2. Jednodenní mykologická exkurze 

3. Mykologický, bryologický a lichenologický kurz 

4. Mineralogické exkurze 

5. Botanická a zoologická zahrada v Plzni 

6. Zimní ornitologická exkurze 

7. Vznik a vývoj mnohobuněčných 

8. Sinice a řasy ve škole 

 

DĚJEPIS  

1. Němí svědkové minulosti 

2. Vybrané kapitoly z dějin západních Čech 

3. Záhady Třetí říše 

4. Předmnichovská republika - meze a možnosti 

5. Svět před 100 lety 

6. Učebnice dějepisu, jejich tvorba a využívání. 

7. Den v Židovském muzeu v Praze 

 

ZEMĚPIS  

1. Fyzická geografie světa - didaktická interpretace 

2. Nové metody ve výuce regionální geografie 

3. Nové objevy v astronomii 

4. Čína očima ekonoma 

5. Odvrácená tvář Krkonoš 

6. Alternativní zdroje energie v západních Čechách 

7. Využití geografických informačních systémů 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA, ZÁKLADY SPOL. VĚD 

1. Viszegrádská čtyřka 

2. Rusko v současnosti 

3. Mládežnické extremistické skupiny a jejich problémy 

4. Metodické strategie a možnosti ve výuce OV a ZSV 

5. Nová náboženská hnutí 

6. Role ženy a muže v současné společnosti 

 

PĚSTITELSTVÍ  

1. Biotechnická ochrana rostlin 

2. Slavnostní výzdoba interiéru 

3. Přírodní rezervace Soos a motýlí farma 

4. Botanická zahrada v Plzni 

5. Řez ovocných stromů a keřů 

HUDEBNÍ  VÝCHOVA  

1. Mozart mluví tóny - hudební rétorika 18. století 

2. Využití senzorové notové tabule v ZŠ a ZUŠ 

3. Pěvecká výchova pro mírně pokročilé 

4. Hlasový výcvik jako základ i podmínka úspěšného vyučování 

5. Práce s novými učebnicemi a pomůckami pro Hv 

6. Nácvik hry na sopránovou flétnu 

7. Nácvik hry na sopránovou flétnu pro mírně pokročilé 

8. Hra na keyboard 

9. Aktivní poslech hudby v 1. - 5. ročníku 

10. Lektor pohybové a taneční výchovy dětí 

11. Rozvoj hudebních schopností 

 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ  VÝCHOVA  

1. Didaktická technologie v praxi 

2. Zpracování videoprogramů pomocí jednoduchých videorekordérů ve škole 



3. Projektová výuka na ZŠ se zaměřením na technické předměty 

4. Grafický systém CADdy Junior 

5. Drobná domácí údržba - druhá část 

 

RODINNÁ A ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA  

1. Když se hlásí puberta..... 

2. Kojení a nové poznatky v této oblasti 

3. Jak správně ošetřit úrazy, otravy a akutní onemocnění u dětí staršího školního věku 

4. Vánoční pečivo v proměnách času 

5. Jógou proti obezitě 

 

TĚLESNÁ  VÝCHOVA  

1. Kurz instruktorů snowboardingu 

2. Základní kurz pro instruktory LZ škol a škol. zařízení 

3. Doškolovací seminář pro vedoucí LZ 

4. Doškolovací kurz pro instruktory LZ škol a škol. zařízení 

5. Doškolovací kurz vodní turistiky a raftingu 

6. Základní a doškolovací kurz vodní turistiky 

7. Lidové tance 

8. Cvičit, ale jak? 

9. Využití alternativního "náčiní" v rušné a kondiční části hodiny školní TV 

10. Využití nového typu míčku (overballu) v hodinách TV a při sezení 

11. Hodina zdravotní tělesné výchovy hravě a pestře. Zaměřeno na ortopedické vady páteře. 

12. Aerobik 

13. Redukce nadváhy 

14. Cvičení aerobiku na velkých míčích 

15. Cyklus tří seminářů z gymnastiky 

 

VÝTVARNÁ  VÝCHOVA  

1. Výtvarné umění a skutečnost ve výukovém procesu na ZŠ a SŠ 

2. Výtvarná výchova netradičně 

3. Kurz keramiky 

4. Ukázky textilních technik 

5. Lité svíčky 

6. Základy košíkářství 

7. Základy košíkářství - pokračování 

8. Výrobky z plstě 

9. Tkaní 

10. Umělecká tvorba a vzdělávání v multimédiích 

11. Deset století v Zpč. galerii v Plzni 

 

TEMATICKÉ  EXKURZE  

1. Státní vědecká knihovna v Plzni 

2. Expozice a výstavy Galerie hlavního města Prahy 

3. První souborná výstava děl Františka Bílka 

4. Oblík a Tříjezerní slať 

5. Královský Hvozd, vodopád Bílá Strž 

6. Poledník 

7. Kdyňské pásmo 

8. Odpolední exkurze na pracoviště Českého rozhlasu v Plzni 

 

LATINA 

1. Optimus Princeps v Eutropiově podání 

2. Antické drama na českých scénách 

3. Vergilius a jeho pastorální svět 
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1. Jazykový kurz anglického jazyka pro začínající (učebnice Headway) – pro pedagogické pracovníky 

2. Jazykový kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (Headway) – 2. roč. pro pedagogické pracovníky 

3. Jazykový kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (Headway) – 3. roč. pro  pedagogické pracovníky 

4. Jazykový kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (Headway) – 4. roč. pro  pedagogické pracovníky 

5. Jazykový kurz anglického jazyka – intenzivně (Headway)  pro učitele ZŠ, ZvŠ a SŠ 

6. Jazykový kurz anglického jazyka pro začínající (učebnice Project English) –pro učitele ZŠ, ZvŠ a SŠ 

7. Jazykový kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (Project English) – 2. roč. pro učitele ZŠ, ZvŠ a SŠ 

8. Jazykový kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (Project English) – 3. roč. pro učitele ZŠ, ZvŠ a SŠ 

9. Jazykový kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (Project English) – 4.roč.  pro učitele ZŠ, ZvŠ a SŠ 

10. Jazykový kurz anglického jazyka – intenzivně (Project  English) – pro učitele ZŠ, ZvŠ a SŠ 

11. Metodický kurz anglického jazyka pro učitele angličtiny 

12. Metodický kurz anglického jazyka – 2. roč.  pro učitele angličtiny, absolventy metodického kurzu 1. stupně 

13. Jazykový kurz německého jazyka pro začínající – pro učitele ZŠ, ZvŠ a SŠ 

14. Jazykový kurz německého jazyka pro mírně pokročilé – pro učitele ZŠ, ZvŠ a SŠ 

15. Jazykový kurz německého jazyka – intenzivně  pro učitele ZŠ, ZvŠ a SŠ 

16. Metodický kurz německého jazyka  pro učitele němčiny 

17. Metodický kurz německého jazyka – 2. roč. pro učitele němčiny, absolventy metodického kurzu 1. stupně 

18. Projekt zdravé výchovy – pro pedagogické pracovníky 

19. Životní prostředí a naše celosvětová společnost - pro pedagogické pracovníky 

20. Konflikt a komunikace - pro pedagogické pracovníky 

21. Lidská sexualita - pro pedagogické pracovníky 

22. Project Socrates na naší škole – pro pedagogické pracovníky 

23. Dramatická výchova – pro učitelky 1. St. ZŠ a vychovatelky ŠD 

24. Respektovat a být respektován  - cyklus seminářů pro učitelky MŠ a učitele ZŠ 

25. Začínáme učit, poraďte – pro začínající učitele 

26. Šití  panenek – cyklus seminářů pro učitelky MŠ, vychovatelky a učitele ZŠ a ZvŠ 

27. Čtením a psaním ke kritickému myšlení – pilotní seminář pro pedagogické pracovníky 

28. Čtením a psaním ke kritickému myšlení – cyklus výcvikových seminářů pro pedagogické pracovníky 

29. Strategie rozvoje školy – pro ředitele všech typů  škol a jejich zástupce  

30. Počítač – můj přítel (nebo nepřítel)? – pro pedagogické pracovníky 

31. Word pro pokročilé – výcvikový kurz pro pedagogické pracovníky 

32. Internet – práce s informacemi – výcvikový kurz pro pedagogické pracovníky 

33. MS Outlook – výcvikový kurz pro pedagogické pracovníky 

34. Odstraňování grafomotorických obtíží u dětí s využitím arteterapeutických a relaxačních prvků – pro 

učitelky MŠ a učitelky 1. Stupně ZŠ a ZvŠ 

35. Den ekologické výchovy – praktické dílny – pro učitelky MŠ 

36. Netradiční metody práce ve vyučování  - cyklus praktických seminářů  pro pedagogické pracovníky 

37. Základní lyžařský kurz pro instruktory školního lyžování  - pro pedagogické pracovníky lyžařských 

výchovně vzdělávacích zájezdů 

38. Doškolovací lyžařský kurz pro instruktory školního lyžování  - pro pedagogické pracovníky lyžařských 

výchovně vzdělávacích zájezdů 

39. Novela zákoníku práce a zákona o platu v podmínkách školství – seminář pro ředitele škol a školských 

zařízení, jejich zástupce, učitele předmětů občanská výchova, právní nauka a společenská výchova   

 

 

26 112/2000-20-105 Pedagogicko-psychologická poradna    15. září  2002 

   Palackého 130, 738 02  Frýdek – Místek 

 

Kurzy pro učitele   s tématikou specifických poruch učení : 

1. Základní poznatky a možnosti reedukace SPU 

2. Další využití poznatků o SPU a CH - prohloubení možností  reedukace na 2. stupni základních škol 

 

 

26 113/2000-20-106 Pedagogicko-psychologická poradna    31. října  2002 

   Víta Nejedlého  591, 734 01  Karviná – Ráj 

 

1. Náprava SPU – pro učitele ZŠ a víceletých gymnázií 

2. Náprava dyskalkulií  I. – pro učitele I. stupně  ZŠ 

3. Vhled do problematiky specifických poruch učení  - pro učitele  ZŠ a víceletých gymnázií 

4. Reedukace specifických obtíží u dětí s SPU v JČ – pro učitele pro učitele  ZŠ a víceletých gymnázií 



5. Úvod do problematiky SPU v JČ - pro učitele  ZŠ a víceletých gymnázií 

6. Úvod do problematiky SPU v  M - pro učitele  ZŠ a víceletých gymnázií 

7. MŠ a předcházení obtížím učení v 1. třídě rozvoj percepčních schopností - pro  učitelky  MŠ 

8. Vhled do problematiky grafomotorických obtíží u dětí předškolního věku – pro učitelky MŠ a 1. tříd ZŠ 

9. Metodika reedukace obtíží ve čtení a psaní na ZvŠ – pro učitele ZvŠ 

10. Pedagogická terapie obtíží ve čtení, psaní a počítání na ZvŠ – pro učitele ZvŠ 

11. Relaxační techniky  - pro učitele všech stupňů a typů škol 

12. Konflikty a jejich zvládání, předcházení stresu, relaxační techniky – pro učitele všech stupňů a typů škol 

13. Verbální a neverbální komunikace – pro učitele všech stupňů a typů škol 

14. Asertivita I – pro učitele všech stupňů a typů škol  

15. Problémové dítě ve třídě – pro učitele 1. stupně ZŠ a ZvŠ 

16. Dítě s problémem – pro učitele ZŠ a MŠ 

17. Prevence negativních jevů  - pro učitele ZŠ, SŠ, SOU a výchovné poradce 

18. Metodika rodinné a sexuální výchovy - pro učitele ZŠ, SŠ, SOU a výchovné poradce 

19. Sedm kroků aneb primární prevence negativních jevů - pro učitele ZŠ, SŠ, SOU a výchovné poradce 

20. Primární prevence drogových závislostí  -  pro učitele ZŠ, SŠ, SOU a výchovné poradce 

21. Problematika šikany na školách, její prevence a řešení – pro učitele ZŠ, SŠ, SOU a výchovné poradce   

22. Seznámení s vybranými technikami muzikoterapie – úvod pro učitele všech stupňů a typů škol 

23. Problematika školní zralosti – pro učitelky MŠ 

24. Náprava SPU – dyslexie, dysgrafie, dysortografie II – pro učitele, kteří absolvovali kurz “Náprava SPU”  

25. Kvalifikační kurz – volba povolání  - pro učitele ZŠ  

 

 

26 114/2000-20-107 Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 4  31. října  2002 

   Jeruzalémská 12,  110 00  Praha 1 

 

1. Jak připravujeme děti na školu  ( práce s dětmi  v MŠ a ZŠ s přetrvávající školní nezralostí ) - pro učitelky 

MŠ, ZvŠ, spec. MŠ a 1. stupně ZŠ 

2. Specifické poruchy učení a chování - pro učitele základních škol 

3. Specifické poruchy učení a chování - pro pedagogy středních škol 

4. Komunikativní dovednosti v práci učitele 

5. Kurz pro výchovné poradce 

6. Psychohygiena v práci učitele 

 

 

26 116/2000-20-108 Pragoversa, spol.  s  r.o.      15. září  2002 

   Jažlovická 1334/7,  149 00  Praha 4 

 

1. Seminář “Výchova žáků s těžkým mentálním postižením ve školní družině, školním klubu a stacionáři” pro 

pedagogické pracovníky  -  vychovatele školních družin a školních klubů speciálních škol 

2. Seminář “Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením” pro učitele v přípravných stupních a 

rehabilitačních třídách pomocných škol 

3. Seminář “Strategie vedení třídy” pro učitele základních škol a ředitele škol 

4. Seminář “Škola trochu jinak – projektové vyučování” pro učitele základních škol, výchovné poradce a 

ředitele škol 

5. Seminář “Agresivita ve škole” pro učitele základních škol 

6. Seminář “Vztahy učitelů a rodičů – hledání dialogu” pro učitele a výchovné poradce základních škol a 

učňovských zařízení 

7. Seminář “Autorehabilitační a autoaktivační techniky” pro pedagogy všech typů škol 

8. Seminář “Rozvoj grafomoriky  a nácvik psaní v 1. třídě základní školy”  pro zejména začínající učitele 1. 

stupně základních škol  

 

 

26 117/2000-20-109 Pražská informační služba     15. září  2002 

   Za Poříčskou branou 7,  186 50  Praha 8 

 

1. Cyklus exkurzí “Učitelé poznávají Prahu  - historie a současnost v pražských čtvrtích” :  

 “Od zámku na Havlín”  -  Praha 5 – Zbraslav 

 “Vilovou čtvrtí ke kostelu sv. Gottharda” – Praha 6 – Bubeneč 

 “Stromovka a její okolí” – Praha 7 



 “Bývalé viničné usedlosti” – Praha 8 

 “Staré a nové strašnice” - Praha 6 – Bubeneč   

 

 

26 120/2000-20-110   Služba škole      15. října  2002 

Královéhradecká 630, 562 01  Ústí nad Orlicí 

 

1. Specifické poruchy učení – volný cyklus přednášek pro pedagogy ZŠ a ZvŠ a výchovné poradce 

2. Učitelská progrese z pohledu psychologa – kurz pro pedagogy všech typů škol 

3. Hudební hrátky pro ZŠ – kurz pro učitelky 1. stupně  ZŠ, ZvŠ, ŠD a DDM 

4. Hudební hrátky pro MŠ – kurz pro učitelky MŠ 

5. Pohybové aktivity – kurz pro pedagogy všech typů škol zabývající se pohybovou průpravou 

6. Základy práce na PC – Corel Draw a Corel PhotoPaint pro pedagogy 

7. Základy práce na PC – Praktické využití internetu a elektronické pošty pro pedagogy 

8. Základy práce na PC – Tvorba příprav v Microsoft PowerPoint pro pedagogy 

9. Základy práce na PC – Microsoft Excel 97/2000 pro pedagogy 

10. Základy práce na PC – Microsoft Word 97/2000 pro pedagogy 

11. Základy práce na PC – Microsoft Windows 95/98/2000 pro pedagogy 

12. Pohledy do světa náboženství – cyklus přednášek – I. až VI. část pro učitele občanské výchovy, dějepisu, 

rodinné výchovy a dalších společenskovědních předmětů 

 

 

26 121/2000-20-111   Služba škole Kladno     15. října   2002 

   Rosenbaumovo náměstí 622, 272 03  Kladno – Dubí 

 

1. Seminář “Aktivní spolupráce malotřídních škol” pro učitele v malotřídních školách 

2. Seminář “Jak vést žáky k aktivnímu učení a samostatnému myšlení”  pru učitele všech aprobací na 

základních školách 

3. Kurz “Rozvoj jazykových dovedností v němčině”   pro učitele NJ na základních školách 

4. Výchovný program “Začít spolu” pro pedagogické pracovníky 

 

26 122/2000-20-112   Služba škole Kroměříž     15. října  2002 

   Moravcova 259, 767 01  Kroměříž  

 

1. Kurz “Využití Internetu při získávání nových poznatků a jejich aplikace ve výchovně vzdělávací práci 

učitele” pro pedagogy všech stupňů škol 

2. Kurz “Práce na počítači” pro pedagogy všech stupňů škol 

 

 

26 122/2000-20-113   Služba škole Ostrava     15. října  2002 

   Hornická 84, 702 00  Ostrava 

  

1. Metodika II. a výuka hry na zobcovou flétnu a ozdravných  dechových a pohybových   cvičení  pro 

učitele, vychovatele a další pedagogické pracovníky  vedoucí zájmové   útvary  MŠ, NŠ, ZUŠ, ŠD a 

DDM   

2. Lyžařský instruktorský kurz pro aprobované učitele Tv 

3. Snowboardový instruktorský kurz pro aprobované učitele Tv 

4. DELPHI I - nejnovější trend a základy objektového programování pro učitele IVT na SŠ a gymnáziích 

5. DELPHI II - objektové programování pro pokročilé pro učitele IVT na SŠ a gymnáziích 

6. Tvorba WWW stránek pro pedagogické pracovníky 

7. Úvod do počítačové grafiky pro pedagogické pracovníky 

8. Vlastní jména osobní pro učitele Čj základních a středních škol 

9. Drama Techniques in English Lessons pro učitele Aj  II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU 

10. Peer program (prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže)  pro výchovné poradce ZŠ, 

protidrogové preventisty ZŠ, učitele humanitních předmětů  ZŠ a víceletých gymnázií 

11. Nondirektivní diagnostický rozhovor pro učitele všech typů škol 

12. Humanistická psychologie jako inspirativní zdroj výchovy  pro učitele všech typů škol 

13. Psychická zátěž v profesi učitel pro učitele všech typů škol 

14. Zvládání psychické zátěže u učitele  pro učitele všech typů škol 

15. Psychická zátěž u dětí základních škol pro učitele všech typů škol 



16. Slovní úlohy ve výuce matematiky na l. stupni ZŠ  pro učitele 1. stupně ZŠ 

17. Geometrická terminologie a frazeologie na 1. stupni ZŚ (popis geometrické situace, geometrické diktáty, 

popis konstrukce) pro učitele 1. stupně ZŠ 

18. Kalkulátor na 1. stupni ZŠ. Klady, zápory a řešení vybraných matematických úloh pro učitele 1. stupně ZŠ 

19. Vánoční vazba  pro učitele Vv a vychovatele ŠD a   pedagogy vedoucí zájmové kluby   

20. Komunikát a text  pro učitele Čj základních škol a gymnázií 

21. Children with special needs in English classes (děti se specifickými potřebami v hodinách AJ) 

22. Stories in English Language Teaching  (příběhy ve výuce angličtiny) 

23. Hodnocení a rozbor písemných prací z matematiky                                 

24. Informační zdroje pro realizaci evropské dimenze v geografickém vzdělávání na základních a středních 

školách 

25. Tvořivé pojetí učiva a divergentní úlohy v chemii                

26. Civilizační choroby a výchova k jejich prevenci 

27. Národní parky USA 

28. Evropské botanické zahrady 

29. Tvořivé prvky v Hv na 1. stupni s využitím relaxace 

30. Hudební hry pro 1. - 3. ročník ZŠ 

31. Relaxace a uvolnění dětí ve vyučování 

32. Národnostní vývoj Československa po roce 1945 

33. Tzv. obrodný proces, invaze spojeneckých vojsk a počátky normalizace na Ostravsku 1968 - 1971 

34. Klíčové mezníky vývoje Československa v letech 1945 - 1989 

 

 

26 124/2000-20-114   Služba škole      15. října  2002 

   Otín  95, 378 51  Jindřichův Hradec 

  

Speciální pedagogika: 

1. Seminář “Zákon o rodině”  pro učitele ZŠ a ZvŠ 

2. Seminář “Kriminalita mládeže a na mládeži” pro učitele ZŠ a ZvŠ 

3. Relaxace pro učitelky MŠ a ZvŠ 

4. Protidrogový program pro učitele ZvŠ 

 

Matematika : 

1. Seminář  “Slovní úlohy v matematice na ZŠ” pro učitele matematiky II.stupně  

2. Kurz “Práce na PC pro začátečníky” pro pedagogické pracovníky  

3. Kurz “Práce na PC pro pokročilé” pro pedagogické pracovníky 

4. Seminář  “Problematika mezipředmětových vztahů M-F ve světle nových osnov” pro učitele matematiky a 

fyziky  ZŠ 

5. Seminář  “Práce se žáky s výukovými problémy v M” pro učitele  matematiky  ZŠ 

 

Výtvarná výchova : 

1. Kurz “Škola paličkování pro pokročilé” pro učitele výtvarné výchovy – absolventy zákl. kurzu 

2. Seminář “Praktická výuka malování s gutou na hedvábí vypnuté na rámu” pro učitele výtvarné výchovy 

 

 

26 125/2000-20-115   Služba škole      15. října  2002 

   Riegrova 11, 568 02  Svitavy  

 

1. Motivovaná cvičení na rehabilitačních míčích – pro učitelky MŠ 

2. Řečové dovednosti – pro učitele NJ ZŠ a gymnázií 

3. Cvičení s Mirkou a Pavlem – pro učitelky MŠ a učitele Tv  ZŠ a SŠ 

4. Právní problematika v obnčanské výchově – pro učitele Ov ZŠ 

5. Hry s pravidly a o pravidlech – pro učitele Čj 

6. Dítě a právo – pro učitele společenskovědních předmětů 

7. Vnitřní cviky pro zdraví – pro učitele Tv ZŠ a SŠ 

8. Tvořivá dramatika jako princip aneb otvírání kouzelné skříňky – pro učitele MŠ a speciálních škol 

9. Tvořivá matematika na I. stupni ZŠ – pro učitele M I. stupně ZŠ 

10. Matematika s nadhledem  - pro učitele ZŠ obou stupňů 

11. Velikonoční napovídání – pro učitele Vv ZŠ , vychovatele ŠD a  pedagogické pracovníky DDM 

12. Sestavování www stránek na počítačích – pro učitele ZŠ a gymnázií – správce učeben PC 



13. Jak se hrají kuličky – učitelům I.stupně ZŠ 

14. Netradiční formy výuky německého jazyka – pro učitele  Nj   I. stupně ZŠ 

15. Batikování netradičními technikami – pro učitele Vv a vychovatele v ŠD 

16. Proměny tváře – pro učitele Vv ZŠ a SŠ 

17. Komunikace s veřejností a na veřejnosti – pro učitele všech typů škol 

18. Seminář pro učitele německého jazyka  

19. Hrátky s hudbou I. – pro učitelky MŠ,  učitele I. stupně  ZŠ a  přípravky ZUŠ 

20. Hrátky s hudbou II. – pro učitele II.stupně ZŠ, ZUŠ a gymnázií a pedagogických škol 

21. Hudebně – pohybová výchova – pro učitelky MŠ a speciálních škol 

22. Projekt rozvoje řízení a spolupráce středních škol – pro ředitele středních škol v regionu a jejich zástupce 

23. Ozdravný program ve speciální třídě pro děti s akutním respiračním onemocněním a alergií – pro učitelky 

MŠ 

24. Výtvarná výchova v novém projetí – pro učitele Vv ZŠ a SŠ  

25. Pedagogická diagnostika v praxi předškolního vzdělávání – pro učitelky MŠ 

26. Abeceda řízení pro ředitele malotřídních základních škol – pro ředitele škol s 1. – 5. ročníkem  

 

 

26 140/2000-20-116 Střední odborná škola      31. října  2002 

   a Střední odborné učiliště obchodu a služeb  

   Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem  

 

1. “Kurz podvojného účetnictví” pro učitele ekonomických předmětů středních odborných škol 

2. “Kurz účetnictví” pro  učitele ekonomických předmětů středních odborných škol 

 

 

26 127/2000-20-117   Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání   15. října  

2002  

   Vinohradská 109, 130 00  Praha 3  

 

1. Kurz “ Cesty  k efektivnější výuce : sociální podmínky a organizační prostředky” pro učitele základních a 

středních škol 

2. Kurz “ Respektovat a být respektován : praktická cvičení z komunikace s dětmi” pro pedagogické 

pracovníky MŠ, ZŠ a SŠ 

26 129/2000-20-118   Státní jazyková škola      15. října  2002 

   Školská 15,  116 72  Praha 1 

 

1. Kurz “Angličtina pro pedagogické pracovníky”  pro učitele angličtiny 

2. Kurz  Němčina pro pedagogické pracovníky” pro učitele němčiny 

 

 

26 130/2000-20-119   Středisko informatiky a služeb     31.  října  2002 

   Bořivojova ulice 627, 269 01  Rakovník  

 

1. “Manažerský kurz – Řízení kvality”   pro ředitele škol a jejich  zástupce 

  

 

26 131/2000-20-120   Pedagogické centrum Olomouc    31.  října  2002 

   Wellnerova 25, 779 00  Olomouc  

 

1. Projekt G - doplňující cizojazyčné vzdělávání učitelů 1. stupně základních škol v angličtině 

2. Projekt N - doplňující cizojazyčné vzdělávání učitelů 1. stupně základních škol v němčině 

3. Rozvoj učitelských dovedností i jeho osobnosti – pro učitele 1. stupně ZŠ 

4. Dopravní výchova – pro učitelky MŠ, ZŠ, ZvŠ a ŠD 

5. Seminář pro příznivce změn – pro učitele ZŠ 

6. Jóga pro děti mladšího školního věku – pokračování kurzu pro učitele ZŠ 

7. Výtvarná praktika I. – pro učitele Vv a vychovatelky ŠD základních škol 

8. Výtvarné fantazie – pro vychovatelky ŠD 

9. Český jazyk a literatura – pro učitele Čj a literatury 

10. Ideen für Doutschunterricht – pro učitele NJ na ZŠ 

11. Aktuální otázky výchovného poradenství – pro výchovné poradce ZŠ a ZVŚ  



12. Cabri – matematický program na podporu výuky geometrie na ZŠ, SOU a SŠ – pro učitele matematiky  

13. Technické aplikace ve výuce fyziky na středních (základních)  školách - pro učitele fyziky ZŠ a SŠ 

14. Zeměpis a exkurze na Moravskou Sibiř – přednášky pro učitele přírodovědných předmětů ZŠ a SŠ 

15. Chemie nabízí – pro učitele chemie ZŠ 

16. Hudební výchova pro všechny II – pro učitele Hv ZŠ 

17. Nové metody a formy práce ve Vv  II – pro učitele Vv na ZŠ a SŠ 

18. Hodina Tv  v praxi,  co je nového v Tv – pro učitele Tv  ZŠ, SŠ a ZvŠ 

19. Seznamování s německým jazykem v mateřských školách – pro učitelky MŠ 

20. Omezování agresivity dětí v předškolním věku – pro učitelky MŠ 

21. Ekologická výchova v MŠ – pro učitelky MŠ 

22. Dramatická výchova dětí  předškolního věku – pro učitelky MŠ 

23. Tělesná výchova předškolních dětí – pro učitelky MŠ 

24. Zpíváme – hrajeme – tančíme – pro učitelky MŠ 

25. Hudební výchova na MŠ – pro učitelky MŠ 

26. Využití počítače při výuce praktických činností – pro učitele praktických činností se zájmem využívat při 

výuce nabídku PC programů  

27. Chci využívat počítač ve své pedagogické praxi – pro učitele MŠ, ZŠ a ŠD 

28. Obsluha PC pro začátečníky a mírně pokročilé – pro pedagogické pracovníky 

29. Základy obsluhy PC pro pokročilé – pro pedagogické pracovníky  

30. Obsluha PC pro pokročilé se zaměřením na EXCEL  2000 – pro pokročilé zájemce – pedagogické 

pracovníky 

31. Využití INTERNETU ve školní praxi – pro pedagogické pracovníky 

32. Programování ve Visual Basicu – pro učitele výpočetní techniky a informatiky 
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Specifické poruchy učení :  

1. Míčová automasáž – pro učitelky MŠ a 1. st. ZŠ a SpŠ 

2. Dílna – pro učitele dyslektických tří 

3. Neklidné dítě – pro učitele  ZŠ, TvŠ a SŠ 

4. TEKO – zejména pro speciální pedagogy a logopedy 

5. Hlasová výchova pro logopedy – pro učitelky MŠ a 1. st. ZŠ a ZvŠ a pedagogické pracovníky – logopedy a 

logopedické asistenty 

 

Zdravý životní styl : 

1. Zaveďme rehabilitační míče – pro učitele MŠ, ZŠ a škol s alternativní výukou 

2. Zdravá škola v okrese – pro učitele všech typů škol 

3. Od agresivity k šikaně – pro výchovné poradce i pedagogy všech typů škol 

4. Prevence sociálně patologických jevů – pro pedagogy ZŠ. ZvŠ a SŠ – drogové preventisty  

 

Všeobecná problematika : 

1. Jak porozumět dětem ve škole – pro učitele typů škol všech  

2. Stres a naše chování – pro učitele všech typů škol 

 

Klíčové kompetence učitele : 

1. Výchovné problémy u dětí – pro výchovné poradce i pedagogy 

2. Práce se školní třídou jako skupinou – pro výchovné poradce i pedagogy 

3. Osobnost učitele a výchovného poradce – pro výchovné poradce i pedagogy   

4. Evropské projekty - pro  učitele ZŠ a SŠ 

 

Řídícím pracovníkům : 

1. Vzdělávací lídr – pro ředitele škol a jejich zástupce 

 

Technická komunikace : 

2. Praktické činnosti – práce s počítačem – pro učitele všech typů škol bez základní znalosti práce s PC 

3. Počítačová gramotnost pro knihovníky – pro učitele – správce školních knihoven 

4. Počítačová grafika – pro učitele se základními znalostmi práce s PC 

5. 602 pro PC - pro učitele se základními znalostmi práce s PC 



6. Vyzrajeme na počítač – pro učitele bez znalosti práce s PC 

 

Pedagogické inovace : 

1. Pavouček – pro učitelky MŠ 

2. Oříšek – pro učitelky MŠ 

3. Práce s loutkou na l.st. ZŠ 

4. Hrové činnosti s fotografií na 1.st. ZŠ 

5. Projekty v prvouce a dramatické výchově 

6. Dramatická výchova na 1. st. I.  -   pro učitele I.stupně ZŠ 

7. Dramatická výchova na 1. st. II. -  pro učitele I.stupně ZŠ 

8. Učím v 1.třídě  - pro učitelky v 1.třídě 

9. Exkurze do ZŠ Obříství -  pro pedagogy ZŠ 

10. Projektové vyučování v Č – pro učitele Čj ZŠ 

 

Předmětové činnosti : 

1. Vánoce I – pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD 

2. Vánoce II - pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD 

3. Vazba suchých nástěnných dekorací pro interiéry škol - pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD 

4. Bude zima, bude mráz - pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD 

5. Zajímavá přírodověda – pro učitele 3. – 5. třídy  ZŠ 

6. Procházky světem výtvarného umění – III.  pro učitele Vv  ZŠ, SŠ a ZUŠ 

7. Výtvarná výchova v 9.ročníku ZŠ – pro učitele Vv na II. stupni ZŠ 

8. Výtvarná kultura na ZŠ II. - pro učitele Vv na II. stupni ZŠ 

9. Zprostředkování umění II.- pro učitele Vv  

10. Literatura v VIII. a IX. roč. – pro učitele Čj 8.a 9. třídy 

11. Řešení slovních úloh – pro učitele M II. stupně ZŠ 

12. PK matematiky – pro pedagogy – předsedy PKM 

13. Dějiny 20. stol. 1945-1960 – pro učitele dějepisu 

14. Dějiny 20. stol. 1960 – 1980 - pro učitele dějepisu 

15. Dějiny 20. stol. 1980 -  2000 pro učitele dějepisu 

16. Údržba domácnosti – pro učitele praktických předmětů 

17. Judaismus – pro učitele OV, Rv ZŠ a SŠ  

18. Seminář Mgr. Jaroslavy Staňkové – pro učitele hry na housle ZUŠ 
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Předškolní výchova – pro učitelky MŠ 

1. Metodika výuky AJ pro práci s předškolními dětmi  

2. Hudební výchova v MŠ – práce s písničkou – 1. a 2. Část 

3. Mateřská škola a předcházení obtížím v 1. třídě ZŠ 

4. Problematika školní zralosti 

5. Exkurze do Centra volného času Rajka 

 

Speciální pedagogika  

1. Zaveďme rehabilitační míče do škol – pro učitele ZŠ, ZvŠ a MŠ 

2. Metody a postupy poskytování první pomoci dětem školního věku – pro učitele ZŠ, ZvŠ a vychovatele 

školních družin 

3. Specifika práce učitele ZŠ při výuce dětí s kombinovaným postižením - pro učitele ZŠ   

 

Vyučování na ZvPŠ 

1. Práce se zrakově postiženými žáky – pro učitele 1. a 2. stupně ZvPŠ 

2. Výuka žáků se syndromem ADHD na speciálních školách – pro učitele 1. a 2. stupně ZvPŠ  

 

Vyučování na 1. stupni ZŠ  

1. Globální čtení  - pro učitele 1. stupně  ZŠ 

2. Pracujeme s počítačem - pro učitele 1. stupně  ZŠ 

 

Školní družiny a kluby 

1. Zvláštní tělesná výchova  - pro vychovatelky ŠD a učitelky MŠ 

2. Dramatizace, dramatická výchova a hra v MŠ -  pro vychovatelky ŠD a učitelky MŠ 



 

Český jazyk pro ZŠ a víceletá gymnázia 

1. Netradiční cvičení v hodinách slohu v 6. – 9. ročníku a nižších ročnících víceletých gymnázií 

 

Anglický jazyk pro ZŠ a víceletá gymnázia 

1. Metodika vyučování anglického jazyka na základě znalostí kultury země - pro učitele AJ neaprobované a 

začínající  

2. Kurz základů AJ a metodiky výuky pro vedoucí pracovníky ZŠ – pro učitele AJ na 1. stupni ZŠ 

3. Výuka AJ v heterogenních třídách – pro učitele AJ ZŠ 

 

Německý jazyk pro ZŠ a víceletá gymnázia 

1. Jak pracovat s učebnicí “Star mit Max” -  pro učitele NJ na 1. stupni ZŠ 

2. Německé, rakouské a švýcarské školství – pro učitele Nj na 2. stupni ZŠ 

3. Němčina na počítači - pro učitele Nj na 2. stupni ZŠ 

 

Matematika pro ZŠ a víceletá gymnázia 

1. Aktuální otázky matematiky na 2. stupni ZŠ – pro učitele matematiky 

 

Fyzika pro ZŠ a víceletá gymnázia 

1. Nové poznatky z astronomie – pro učitele fyziky 

2. Instruktáž řešení příkladů k FO – pro učitele fyziky 

 

Chemie pro ZŠ a víceletá gymnázia 

1. Motivační  prvky při zahájení chemie – pro učitele chemie 

2. Exkurze do závodů Radegast a Nošovice : výroba piva  - pro učitele chemie 

 

Historie pro ZŠ a víceletá gymnázia 

1. Dvoudenní exkurze “Z odkazu velkomoravské kultury – Raný feudalismus” – pro učitele vlastivědy a 

dějepisu  

2. Dvoudenní exkurze “Hospodářský rozmach českého státu za vlády posledních Přemyslovců. Rozvinutý 

feudalismus” – pro učitele vlastivědy a dějepisu 

  

Zeměpis a geografie pro ZŠ a víceletá gymnázia 

1. Změny na politické mapě – pro učitele Zeměpisu, dějepisu a občanské nauky 

 

Biologie pro ZŠ a víceletá gymnázia 

1. Metodika výchovné práce se žáky v biologii – pro učitele přírodopisu a biologie 

2. Nové poznatky v oboru biologie - pro učitele přírodopisu a biologie 

3. Exkurze – Prales Mionší  - pro učitele přírodopisu a biologie 

4. Životní prostředí  Karvinska, monitoring – pro učitele přírodopisu a biologie 

5. Zoologie – nové poznatky - pro učitele přírodopisu a biologie 

6. Psychologie, pedagogika, moveterapie - pro učitele přírodopisu a biologie 

 

Občanská výchova pro ZŠ a víceletá gymnázia 

1. Exkurze – Památná místa a významné osobnosti regionu – pro učitele občanské výchovy 

2. Nové poznatky v předmětu OV - pro učitele občanské výchovy 

3. Náboženství a náboženské sekty se zaměřením na region - pro učitele občanské výchovy 

 

Tělesná výchova pro ZŠ 

1. Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování – pro pedagogické pracovníky zajišťující výcvik žáků 

na školních výchovně vzdělávacích lyžařských kurzech 

 

Výtvarná výchova pro ZŠ 

1. Písmo – pro učitele VV 

2. Keramika - pro učitele VV 

3. Malba na sklo - pro učitele VV 

4. Šperk z drátu - pro učitele VV 

5. Výrobky ze slámy a kukuřičného šustí - pro učitele VV 

6. Paličkování - pro učitele VV 

7. Zdobení perníčků - pro učitele VV 



8. Práce s textilními barvami - pro učitele VV 

9. Problematika zobrazení figury v hodinách VV - pro učitele VV 

 

Rodinná výchova pro ZŠ 

1. Drogy – současná situace v okrese Karviná – pro učitele OV a RV  

2. Exkurze – Výrobní zařízení  (sklárna, výroba klobouků, textilka) - pro učitele OV a RV  

 

Informatika pro ZŠ 

1. Okresní setkání učitelů informatiky – pro učitele informatiky a pedagogy spravující učebny s výpočetní 

technikou 

2. Výjezdní seminář na počítačový veletrh Invex – Brno - pro učitele informatiky a pedagogy spravující 

učebny s výpočetní technikou 

3. Ukázky programování na ZŠ pomocí programů Baltík, Baltazar a Petr -  pro učitele informatiky a 

pedagogy spravující učebny s výpočetní technikou 

4. Tvorba www stránek a jejich umístění na Internet – pro učitele informatiky a pedagogy spravující učebny 

s výpočetní technikou 

 

Informatika pro SŠ 

1. Základní obsluha PC – pro učitele ZŠ a SŠ bez znalostí práce s počítačem 

2. Tvorba a úprava dokumentů na PC - pro učitele ZŠ a SŠ se základní znalostí  práce s počítačem 

3. Internet pro začátečníky - pro učitele ZŠ a SŠ  se základní  znalostí práce s počítačem 

4. Tvorba www stránek  pro začátečníky - pro učitele ZŠ a SŠ  se základní  znalostí práce s počítačem 

5. Výpočty a tabulky v Excelu -  pro učitele ZŠ a SŠ  se základní  znalostí práce s počítačem 

6. Tvorba prezentací v PowerPointu -  pro učitele ZŠ a SŠ  se základní  znalostí práce s počítačem 
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Matematika 

1. Rozbory úloh matematické olympiády 

2. Výuka geometrie na ZŠ, SŠ – konstrukční úlohy 

3. Výuka geometrie na ZŠ, SŠ – výpočetní geometrie 

4. Výuka geometrie na ZŠ,SŠ – znázorňování těles 

5. Hrové metody v matematice 
6. Stavba čísla v desítkové soustavě 

7. Alternativní způsob výuky matematiky na 1. stupni ZŠ 

8. Počítače pro začátečníky 

 

Český jazyk 
1. Jak připravovat žáky na přijímací zkoušky na SŠ 

2. Návštěva archivu  v Českých Budějovicích 

3. Výuka ČJ z pohledu ČŠI 

4. Internet v hodinách ČJ 

5. Interpretace literárního díla 

6. Pojmy v českém jazyce 

7. Jak učit číst žáky s porozuměním 

8. Literární výchova jako prostředek rozvoje osobnosti dítěte 

9. Alternativní metody výuky v ČJ na 1. stupni ZŠ 

10. Rozbor písemných prací žáků 

11. Poruchy a vady v dětském písmu 

 

Dějepis 
1. Želivský poklad 

2. Výukové programy na PC pro dějepis 

3. Vzdělávací exkurze na Pražský hrad 

4. Vzdělávací exkurze do Kutné hory 



5. Vzdělávací exkurze na jižní Moravu 

6. Oslava Vánoc ve světě 

 

Přírodopis 
1. Stromy a keře našich parků a zahrad 

2. Didaktické testy 

3. Současné problémy CHKO a NP Šumava 

4. Biologická olympiáda 

5. Chov včel, jeho historie a význam 

6. Geologické vycházka do okolí Českých Budějovic 

7. Stopy zvířat 

8. Netradiční formy výuky přírodopisu 

9. Bryologická vycházka 

10. Komplexní exkurze do Blanského lesa  

 

Zeměpis 
1. Osnovy a tematické plány 

2. Bajkal, Východní Saján 

3. Zeměpisná olympiáda 

4. Příroda Jihoafrické republiky 

5. Putování po ostrově Bali, Indonésie 

 

Občanská výchova 
1. Metody práce v hodinách občanské výchovy 

2. Listina lidských práv a práva dítěte 

3. Program junior Achievement 

4. Náboženské sekty 

 

Fyzika 
1. Beseda nad úlohami školního kola 42. a 43. ročníku FO 

2. Prezentace výukových programů pro fyziku na PC 

3. Výpočty ve fyzice, školní pokusy  

4. Laserová optika 

5. Poznávací exkurze do Hydrometeorologického ústavu v Komořanech 

 

Chemie 
1. Chemie v praxi 

2. Nakládání s odpady v chemické laboratoři 

3. Seminář k CHO 
4. Seminář k tvorbě a použití testů SCIO 

5. Tvorba a použití pracovních listů 

6. Nové poznatky z chemie potravin 

7. Školní chemické pokusy 

8. Nové prostředky výuky chemie 
9. Pojetí tématu a prostředky výuky  

 

Německý jazyk 
1. Vyučuji němčinu ve 4. ročníku 



2. Učebnice NJ pro žáky ZŠ 

3. Lehrersprache I, II 

4. Gedichte im Deutschunterricht 

5. Práce s texty v učebnici “ Heute haben wir deutsch” 

6. Sprachspiele im Deutschunterricht 

7. Olympiáda v německém jazyce 

8. Deutschlehrertag  - návštěva Goethe institutu  v Praze 

9. Setkání učitelů NJ ve 4. a 5. ročníku ZŠ 

10. Setkání učitelů NJ v 6. – 9. roč. ZŠ 

11. Didakticko – metodický seminář zaměřený na praktické zpracování vybraných témat  

 

Anglický jazyk 
1. Směry vývoje výuky AJ.  

2. Jazz Chants 

3. Svátky slavené ve Velké Británii a USA v průběhu celého roku 

4. Významné úseky z dějin Velké Británie a USA 

5. Testy SCIO 

6. Práce s literárními texty 

 

Výtvarná výchova 
1. Keramický výcvik  

2. Grafické techniky prakticky 

3. Kurs kresby a malby v přírodě 

4. Malování na hedvábí 

5. Květinová vazba 

6. Alternativní výtvarná výchova 

 

Tělesná výchova 
1. Turisticko-cyklistický seminář 

2. Metodika nácviku atletiky na 1. stupni ZŠ 

3. Metodika nácviku atletiky na 2. a 3. stupni škol 

4. Taekwon-do 

5. Metodika nácviku košíkové 

6. Využití posilovacích strojů a posiloven 

7. Metodika nácviku odbíjené 

8. Seznámení a baseballem 

9. Zdravotní tělesná výchova a základy rehabilitace 

10. Využití tanečních prvků v hodinách TV 

11. Základy sportovní gymnastiky, cvičení na nářadí 

12. Kopaná 

13. Využití aerobiku a kalanetiky v hodinách  TV 

14. Výuka jógy a její zařazení do hodin TV 

 

Hudební výchova 
1. Tvořivé dílny 

2. Na pomoc učitelům Hv 

3. Práce s nezpěváky 

4. Tvořivá intonace 

5. Muzikoterapie v hodinách HV 

6. Flétna v hodinách HV 

 



Praktické činnosti 
1. Seminář k návrhům na nové výrobky pro školní dílny 

2. Praktické cvičení na  vybraných výrobcích 

 

Pedagogika, psychologie 
1. Sociální patologie 

2. Desatero pro začínající pedagogy 

3. Asertivita 

4. Konflikty a ředitelé 

5. Konflikty ve škole 

6. Praktický seminář pro dyslektické asistenty 

7. Reedukace dysortografie 

8. Antistresový program pro učitele 

 

 

Řízení škol 

1. Právní minimum I 

2. Právní minimum II 

3. Právní minimum III 

4. Právní minimum IV 

5. Hospodaření škol a školských zařízení 

6. Dokumentace škol 

7. Skartace 

 

Kurs dramatické výchovy 
1. Kurs dramatické výchovy 

 

Školní družiny 
1. Podzimní nápadník 

2. Pohybové hry 

3. Burza nápadů 

4. Výtvarná výchova ve školní družině 

5. Audioorální kurs NJ 
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1. Cyklus seminářů “Další vzdělávání vedoucích pracovníků základních škol, středních škol a školských 

zařízení”   

2. Cyklus seminářů “Další vzdělávání ředitelek mateřských škol” 

3. Kurz “Cizí jazyky – anglický jazyk” pro učitele 4. a 5. ročníku 1. stupně ZŠ  

4. Kurz “Cizí jazyky – německý jazyk” pro učitele 4. a 5. ročníku 1. stupně ZŠ  

5. Cyklus seminářů “Alternativy vzdělávání na základních a mateřských školách” pro učitele MŠ a učitele 

přírodovědných a humanitních předmětů ZŠ 

6. Cyklus seminářů “Výchova k ochraně a tvorbě životního prostředí”  pro učitele MŠ, ZŠ a SŠ 

7. Cyklus seminářů “Práce s netradičními materiály” pro učitelky MŠ, učitele Vv a Pv  základních škol a 

vychovatelky školních družin a klubů 

8. Semináře a výcvikové kurzy “Drogy zblízka” pro učitele ZŠ, SŠ a SOU a OU 

9. Cyklus seminářů “Integrace dětí se zdravotním postižením” pro pedagogy vyučující děti se specifickými 

vývojovými poruchami učení a chování, LMD a děti zdravotně postižené 

10. “Doškolovací kvalifikační instruktorský kurz školního lyžování” pro učitele tělesné výchovy  ZŠ a SŠ 



11. Cyklus seminářů “Informační gramotnost pracovníků školství – základy práce s PC” pro pedagogické 

pracovníky škol a školských zařízení 

12. Cyklus seminářů “Informační gramotnost pracovníků školství –  pro pokročilé” pro pedagogické 

pracovníky škol a školských zařízení 

13. Cyklus seminářů “Tvořivá dramatika” pro učitelky MŠ, učitele humanitních předmětů ZŠ a vychovatelky 

školních družin a klubů 

14. “Kurz sociálního managementu” pro učitele ZŠ a speciálních škol, SŠ. SOU a OU 
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1. Učitel pro 21. století  - dvouletý cyklus seminářů, přednášek dílen a exkurzí pro učitele všech typů škol 

2. Anglická jazyk pro učitele základních škol – jazykově metodická příprava na výuku žáků ve věku 9-15 let 

se zvláštním ohledem na výuku na prvním stupni ZŠ – pro učitele anglického jazyka ZŠ 

3. Německý jazyk pro učitele základních škol – jazykově metodická příprava na výuku žáků ve věku 9-15 let 

se zvláštním ohledem na výuku na prvním stupni ZŠ – pro učitele německého jazyka ZŠ 

 

26 137/2000-20-126   Středisko služeb školám  Tábor    31. října   2002 

   Vančurova 2904,  390 01  Tábor  

 

1. Základy práce s Internetem – pro pedagogické pracovníky 

2. Tvorba www pro začátečníky – pro pedagogické pracovníky 

3. Editace zvuku na PC – pro učitele ZUŠ a  učitele Hv 

4. Psychologie v praxi speciálních škol – pro pedagogy speciálních škol 

 

26 138/2000-20-127   Středisko služeb školám Zlín    31. října   2002 

   Zárámí 88, 760 41  Zlín  

Německý jazyk 

1. Pravopisná reforma a její vliv na vyučování německého jazyka na ZŠ 

2. Reálie a interkulturní kompetence ve vyučování německého jazyka na ZŠ 

3. Literatura ve vyučování německého jazyka na ZŠ 

4. Kurz německého jazyka pro učitele na I.stupni ZŠ 

 

Občanská nauka 

1. Práva dítěte 

 

Chemie 

1. Školení o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví 

 

Přírodopis 

1. Bílé Karpaty – CHKO – kraj Zlín 

2. Využití ZOO Lešná v učivu ZŠ a SŠ 

 

Zeměpis 

1. Čína na prahu 21. století 

2. Africké národy a státy – vyzrávání nebo chaos? 

3. Americké multietnické společnosti  

4. Geoekonomická makroregionalizace světa 

 

Výtvarná výchova 

1. Práce s keramikou – pracovní dílny pro začátečníky a pokročilé 

 

Tělesná výchova 

1. Drobné hry a psychomotorická cvičení 

2. Pohybové hry pro neklidné a agresivní žáky 

 

Dramatická výchova 

1. Tvořivá dramatika 

2. Tvořivá dramatika + vzdělávací proces 



3. Materiál, fantazie a pracovní výchova 

 

Speciální pedagogika 

1. Osobnost a sebepoznání 

2. Poznej sám sebe! 

3. Psychická zátěž v profesi učitele 

Předškolní výchova  

1. Kurz logopedické prevence 

 

Základní umělecké školy 

1. Metodika výuky výtvarného, tanečního, literárního oboru a výuky hry na hudební nástroje  

 

 

26 139/2000-20-128   Pedagogické centrum Ostrava   31. prosince   2002 

   Blahoslavova 1576/ 2 , 702 00  Ostrava  

 

Pro učitelky mateřských škol : 

1. Kurz obsluhy PC 

2. Jak pracovat s tvořivou dramatikou 

3. Výtvarné inspirace 

4. Využití přírodnin v práci s dětmi 

5. Tématická exkurze – Kopřivnice 

6. Práce s keramikou 

7. Duševní hygiena 

8. Zvláštnosti psychosociálního chování dětí předškolního věku 

9. Osobnostní růst učitele 

10. Pracovní dílna ekologické výchovy 

11. Ukázka práce s knihou v MŠ 

12. Relaxace a uvolnění dětí 

13. Práce s loutkou – ukázka přímé práce s dětmi 

14. Tvořivá dramatika 

15. Vhled do grafomotorických obtíží dětí předškolního věku 

Pro pedagogické pracovníky základních a středních škol : 

1. První pomoc při šikanování – pro začínající učitele všech typů škol 

2. Prevence nežádoucího chování u dětí, projevy v chování, příčiny obtíží – pro začínající učitele všech typů 

škol 

3. Násilí, agrese, šikana - pro učitelské kolektivy jednotlivých ZŠ 

4. Žena ve vedoucí funkci  

5. Poruchy chování – pedagogický problém – pro zástupce ředitelů škol 

6. Vulgárnosti, urážky, sprostá slova na ZŠ – pro všechny učitele ZŠ 

7. Dítě a rozvod rodičů – pro učitele I. stupně ZŠ 

8. Komunikační dovednosti pedagogů – pro všechny učitele I. stupně ZŠ 

9. Jednání a vyjednávání – pro výchovné poradce ZŠ, SŠ 

10. Übenstypologie – pro učitele německého jazyka 

11. Návštěva vybraných SŠ – pro výchovné poradce 

12. Metoda globálního čtení a psaní hůlkovým písmem pro učitelky ZŠ s integrovanými dětmi  

13. Seminář k problematice specifických poruch učení a metodám práce s dyslektiky na ZŠ – pro učitele ZŠ a 

výchovné poradce 

14. Emoční inteligence a její rozvoj u dětí – pro speciální pedagogy zvláštních škol 

15. Proměny keramické hlíny –pro učitelky školních družin 

16. Autoři – básníci a interpretace poezie 90. let XX. století – pro učitele Čj na ZŠ. Víceletých gymnáziích a SŠ 

17. Konverzační kurz s rodilým mluvčím – pro učitele AJ 

18. Storytelling in English – pro učitele Aj  II. stupně ZŠ a víceletých gymnázií 

19. Pobyt Romů na našem území v období od středověku po současnost – pro učitele dějepisu a humanitních 

věd 

20. Práce dirigenta dětského pěveckého sboru – pro učitele Hv na ZŠ 

21. Dějiny umění ve výtvarné výchově – pro učitele Vv na II. stupni ZŠ 

22. Keramika – práce s hlínou – pro učitele Vv, Pv  

23. Outlook – pro učitele se základní znalostí obsluhy na PC 

24. Výroba jednoduchého výrobku – pro učitele Pv II. stupně ZŠ 



25. Nebojte se chemie – chemie se nebojíme – pro učitele chemie II. stupně ZŠ 

26. Česká didaktika geografie – pro učitele zeměpisu ZŠ a SŠ 

27. Psychohygiena dětí – pro začínající učitele ZŠ, ZvŠ a SŠ 

28. Primární preventivní program – dvoudenní seminář pro učitele, výchovné poradce a protidrogové 

koordinátory škol 

29. Internet – pro učitele ZŠ a SŠ se základní znalostí obsluhy PC 

30. Hardwarová údržba PC – pro učitele výpočetní techniky 

31. Fonetika a pravopis v německém jazyce – pro učitele Nj na ZŠ a SŠ 

32. Tvořivost a inovace v technické výchově – pro učitele s aprobací technická výchova 

33. Jóga s dětmi – pro učitele Tv I. stupně speciálních škol, vychovatelům ŠD a DD 

34. Netradiční formy ve výuce Vv – pro učitele Vv všech typů ZŠ 

35. Problémové dítě ve třídě – pro učitele I. stupně ZŠ  

36. Seminář s následnou ukázkovou hodinou Pv na ZvŠ – pro učitele ZvŠ, speciálních a pomocných škol  

37. Kurz jazyka anglického – pro učitele Aj 

38. Kurz jazyka německého zaměřený na gramatiku – pro učitele Nj 

39. Matematika vesele i vážně – pro učitele matematiky ZŠ a SŠ 

40. Využití prvků studentské akademické debaty ve výuce dějepisu, Čj a základech společenských věd – pro 

učitele dějepisu, Čj  a dalších humanitních předmětů 

41. Slezsko v dějinách českého státu – pro učitele dějepisu 

42. Seminář k evaluaci školy – pro ředitele a začínající zástupce ředitelů škol   

43. Kurz pro instruktory LVVZ – pro učitele Tv na ZŠ a SŠ   

44. Management pro ředitele, zástupce a vedoucí středisek volného času – pro ředitele škol a jejich zástupce  

 

 

26 141/2000-20-129   Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště 30.října 2002 

   Školní 101, 541 01  Trutnov 

 

1. Kurz “Základy obsluhy PC v systému W95/98/NT”  pro pedagogy 

2. Kurz “Obsluha systému W95/98/NT” pro pedagogy 

3. Kurz “MS Office – WORD 97 pro začátečníky” pro pedagogy 

4. Kurz “MS Office – WORD 97 pro pokročilé” pro pedagogy 

5. Kurz “MS Office – Excel 97 pro začátečníky” pro pedagogy 

6. Kurz “MS Office – Excel 97 pro pokročilé” pro pedagogy 

7. Kurz “Internet, E-mail” pro pedagogy  

 

 

29 281/2000-20-130   Vysoké učení technické v Brně    15. února 2003 

   Fakulta strojního inženýrství 

   Technická 2,  616 69  Brno  

 

Cyklus přednášek  “SÍŤOVÁ AKADEMIE” pro pedagogy zodpovědné za výuku a rozvoj technických 

předmětů a správu  školní počítačové sítě 

1. Projektové řízení a principy týmové práce 

2. Teoretické principy komunikace a protokolové inženýrství 

3. Počítačové sítě a programové vybavení 

4. Strategie výstavby počítačové sítě  I - pasivní prvky počítačových sítí 

5. Strategie výstavby počítačové sítě II - aktivní prvky počítačových sítí 

6. OS Microsoft (Windows a Windows NT) 

7. Intra/Internet – monitorování a ladění 

8. Základy OS Unix 

9. Komunikační technologie 

10. ATM – komplexní řešení sítí LAN a WAN 

 

Cyklus přednášek “INTERNET AKADEMIE” pro pedagogy zodpovědné za komunikační technologie,  výuku a 

rozvoj informatiky 

1. Projektové řízení a principy týmové práce 

2. Teoretické principy komunikace 

3. Počítačové sítě a programové vybavení pro Internet 

4. Základy Internetu 

5. Microsoft pro Intra/Internet 



6. Intra/Internet – monitorování a ladění 

7. OS Unix pro Intra/Internet 

8. Komunikační technologie 

9. ATM – komplexní řešení sítí LAN a WAN 

 

 

26 143/2000-20-131   Pedagogické centrum Hradec Králové   30. listopadu   2002 

   Švendova 13 , 500 34  Hradec Králové  

 

1.  “Jsem začínající” pro začínající učitele obou stupňů ZŠ 

2. “Rodičovské schůzky. Jak na ně?” pro učitele všech typů škol 

3. “Kázeňsky nepřizpůsobiví žáci – exkurze do Střediska výchovné péče Pyramida  Pardubice”  pro učitele  

4. “Jdeme do školy” pro učitelky MŠ a I. stupně ZŠ 

5. “Jdeme k přijímacímu řízení” pro učitele Čj ZŠ a SŠ 

6. “Anglická konverzace” pro učitele Aj II. stupně ZŠ a nižších gymnázií 

7. “Spiele im FSU” pro učitele Nj  II. stupně ZŠ a nižších gymnázií 

8. “Pojem chyby v jazykovém vyučování” ” pro učitele Nj  II. stupně ZŠ a nižších gymnázií 

9. “Schůzka učitelů dějepisu”  pro učitele dějepisu ZŠ a nižších gymnázií 

10. “Pravěk a starověk ve výuce dějepisu” pro učitele dějepisu ZŠ a nižších gymnázií 

11. “Zeměpis 21. století” pro učitele zeměpisu ZŠ a nižších gymnázií 

12. “Pracujeme s toxickými látkami” pro učitele chemie 

13. “Nad novou učebnicí chemie”  pro učitele ZŠ a nižších gymnázií 

14. “Hrajeme si v “občance” pro učitele Ov ZŠ a nižších gymnázií 

15. “Výtvarná výchova a “vymoženosti techniky” pro učitele  Vv ZŠ a nižších gymnázií 

16. “Keramika pro každého” ” pro učitele  Vv ZŠ a nižších gymnázií 

17. “Drátkování pro každého” ” pro učitele  Vv ZŠ a nižších gymnázií 

18. “Odbíjená v tělesné výchově” pro učitele Tv ZŠ a nižších gymnázií 

19. “Doškolovací lyžařský kurz” pro pedagogické pracovníky – instruktory školního lyžování  

20. “Relaxace – jóga a dechová cvičení” pro vychovatelky ŠD 

21. “Česká vánoční tradice” pro vychovatelky ŠD 

 

26 144/2000-20-132   Pedagogické centrum České Budějovice   15. února 2003 

   Hlinsko 49, 370 02  České Budějovice 

 

1. Řešení konfliktních situací – pro učitelky MŠ 

2. Vybrané psychologické otázky profesního rozvoje pedagoga – pro učitele všech stupňů škol a vychovatelky 

ŠD  

3. Asertivita – pro učitelky MŠ a učitele ZŠ 

4. Logopedie ve školní praxi – pro pedagogy, kteří absolvovali předchozí kurz  

5. Specifické poruchy učení - pro výchovné poradce a učitele ZŠ a SŠ  

6. Žák jako partner – pro učitele ZŠ, SŠ a ZvŠ 

7. Problematika hodnocení žáků - pro učitele ZŠ, SŠ 

8. Diagnostické využití dětské kresby - pro učitele 1. stupně ZŠ 

9. Poznáváme klima ve třídě - pro učitele 2. stupně ZŠ 

10. Technologie vzdělávání v tvořivé práci učitele 1. stupně - pro učitele 1. stupně ZŠ 

11. Problémová a projektová metoda - pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ 

12. Psychologie tvořivosti pro učitele - pro učitele ZŠ, SŠ a ZvŠ 

13. Duševní hygiena pro učitele - pro učitele ZŠ, SŠ a ZvŠ 

14. Psychologické základy efektivní komunikace - pro učitele ZŠ, SŠ  

15. Nové podmínky v oblasti ústavní péče o handicapované - pro učitele ZvŠ, ZŠ a výchovné poradce 

16. Třída plná pohody - pro učitele 1. stupně ZŠ 

17. Sexuální výchova na ZŠ, SŠ  - pro učitele Rv, Ov na ZŠ a SŠ a výchovné poradce 

18. Romská kultura, tradice – pro učitele D, Ov a učitele ZvŠ 

19. Cyklus seminářů – výuka německého jazyka – pro učitele Nj na ZŠ a SŠ 

20. Úvodní kurz německého jazyka - pro učitele Nj, zejména 1. stupně ZŠ 

21. Specifické poruchy učení a výuka angličtiny - pro učitele Aj na ZŠ a SŠ 

22. Praktický seminář – výuka anglického jazyka - pro učitele Aj na ZŠ 

23. Výuka geometrie v 1. – 5. ročníku ZŠ – pro učitele matematiky na 1. stupni ZŠ 

24. Výuka geometrie v 6. – 9. ročníku ZŠ – pro učitele matematiky  na 2. stupni ZŠ 

25. Nebezpečné chemické látky a přípravky ve školní praxi – pro učitele  chemie ZŠ, SŠ 



26. Pokusy z elektrostatiky v heuristické výuce fyziky – pro učitele fyziky  ZŠ, SŠ 

27. Problematika přípravy tematických plánů ve fyzice - pro učitele fyziky  ZŠ, SŠ 

28. Současné trendy ve výuce fyziky- pro učitele fyziky  ZŠ, SŠ 

29. Výtvarné umění a hudba v proměnách staletí  - pro učitele Vv, Hv na ZŠ, SŠ a ZUŠ 

30. Výtvarné umění a hudba v proměnách staletí – baroko - pro učitele Vv, Hv na ZŠ, SŠ a ZUŠ 

31. Výtvarné umění a hudba v proměnách staletí – malířství pro učitele Vv, Hv na ZŠ, SŠ a ZUŠ 

32. Umělecké památky Jihočeského kraje a jejich využití ve výuce – pro učitele Vv, D a Čj na ZŠ a SŠ 

33. Odsun Němců a osídlování pohraničí po roce 1945 - pro učitele Ov, D a Čj na ZŠ a SŠ 

34. Poznávací zájezd – “Dějiny Židů” - – pro učitele Ov, D a Čj na ZŠ a SŠ 

35. Nové metody ve výuce regionální geografie – pro učitele zeměpisu na ZŠ a SŠ 

36. Evropská unie - pro učitele zeměpisu na ZŠ a SŠ 

37. Význam světové, ekonomické, politické a vojenské integrace – pro učitele ZŠ a SŠ 

38. Fyzická geografie ČR - pro učitele zeměpisu na ZŠ a SŠ 

39. Zeměpisná exkurze – Naučné stezky západních Čech -  pro učitele zeměpisu a přírodopisu na ZŠ a SŠ 

40. Pravidla basketbalu – pro učitele Tv na ZŠ, SŠ a ZvŠ 

41. Volejbal ve školní výuce - pro učitele Tv na ZŠ, SŠ a ZvŠ 

42. Netradiční druhy sportu - pro učitele Tv na ZŠ, SŠ a ZvŠ 

43. Nové přístupy výuky kopané ve školách - pro učitele Tv na ZŠ, SŠ a ZvŠ 

44. Aerobik a tance ve školní TV - pro učitele 1. stupně  a učitele Tv na 2. stupni ZŠ, ZvŠ 

45. Nové metody při nácviku atletických disciplín - pro učitele Tv na ZŠ, SŠ a ZvŠ 

46. Tělo Šumava - pro učitele Tv na ZŠ, SŠ a ZvŠ 

47. Poznávací zájezd “Zbraslav – Praha” – pro učitele Vv, D a Z  na ZŠ a SŠ 

48. Poznávací zájezd “Poutní místa” – pro učitele Vv, D a Z  na ZŠ a SŠ 

49. Zájezd “Za počátky českých dějin” – pro učitele D, Vv a Čj  na ZŠ a SŠ 

50. Základní kurz k ovládání PC (Word, Windows) – pro pedagogické pracovníky všech stupňů a typů škol 

51. Konverzační kurz německého jazyka – pro učitele Nj na ZŠ (pokročilí účastníci kurzu) 

52. Konverzační kurz anglického jazyka – Učitelé Aj na ZŠ ((pokročilí účastníci kurzu) 

53. Zdokonalovací kurz pro učitele Tv  na ZŠ a SŠ  

54. Základní kurz pro vedoucí a instruktory  L V V Z  - pro učitele Tv  na ZŠ a SŠ  

55. Doškolovací kurz pro vedoucí a instruktory  L V V Z - pro učitele Tv  na ZŠ a SŠ  

 

26 145/2000-20-133   Pedagogické centrum Hradec Králové   15. prosince 2002 

Švendova ul., 500 03  Hradec Králové  

 

1. Metodický kurz výuky anglického jazyka  - pro učitele Aj na ZŠ, zejména neaprobované  

2. Konverzační kurz německého jazyka – pro učitele Nj na ZŠ, zejména neaprobované 

3. Proč, k čemu a jak s arteterapií v každodenní praxi ZŠ – pro učitelky MŠ a učitele    1. – 5. tříd ZŠ 

4. Vzdělávací cyklus pro výchovné poradce a protidrogové preventisty – pro všechny pedagogické pracovníky 

5. Reedukace vývojových poruch učení a chování – pro učitele 1. stupně ZŠ a učitele matematiky a Čj  2. 

stupně ZŚ 

6. Kurzy výpočetní techniky  (základní kurz práce s PC, Word, Excel, Internet) - pro pedagogické pracovníky 

7. Jak se bránit agresivitě dětí a rodičů – pro učitele a vychovatele všech stupňů škol 

8. Okno do minulosti (archeologie, muzejní sbírky) – pro učitele dějepisu, On, Vv  základních a středních škol 

9. Hudba ročních období – pro učitele I. stupně ZŠ, učitele ZUŠ, učitelky MŠ, vychovatelky ŠD a pedagogické 

pracovníky – vedoucí hudebních souborů a klubů 

10. Komunitarismus v politice a každodenním životě – pro ředitele a učitele ZŠ a SŠ 

11. Exkurze do Orlických hor (lokalita Trčkov) – pro učitele  přírodovědných předmětů  

 

 

26 146/2000-20-134 The British Council     30. září 2002 

   Národní 10,  125 01  Praha 1 

 

Metodické projekty pro zkušené metodiky angličtiny : 

1. Britská kulturní studia na gymnáziích a dalších středních školách  

2. Výuka angličtiny v heterogenních třídách  

3. Výuka angličtiny pro mladší žáky (do 10 let)  

 

26 147/2000-20-135 Univerzita Karlova Praha – Pedagogická fakulta  15. září 2002 

   Katedra anglického jazyka a literatury 

   M.D. Rettigové 4, 116 39  Praha 1 



 

1. “Jazykově metodické vzdělávání učitelů 1.stupně ZŠ” – kurs didaktiky anglického jazyka pro kvalifikované 

učitele ZŠ, kteří nemají způsobilost pro výuku anglického jazyka 

 

 

 

26 147/2000-20-135 A Univerzita Karlova Praha – Pedagogická fakulta  15. září 2002 

   Katedra výtvarné výchovy 

   M.D. Rettigové 4, 116 39  Praha 1 

 

1. “Diskurzivní dílny” pro učitele výtvarné výchovy všech stupňů a typů škol          včetně ZUŠ 

2. “Grafika a škola” pro učitele výtvarné výchovy všech stupňů a typů škol včetně ZUŠ 

 

26 148/2000-20-136 Vysoké učení technické v Brně    15. října 2002 

   Fakulta strojního inženýrství 

   Technická 2, 616 69  Brno 

 

Kurzy CAD/CAE/CAM AKADEMIE   -  celoživotní vzdělávání pro pedagogy vyučující technické předměty  

odborných středních škol se zaměřením na strojírenství, stavebnictví, architekturu, elektrotechniku : 

1. Projektové řízení a principy týmové práce v CAD/CAE/CAM SYSTÉMECH 

2. Hardware a síťové prostředí v CAD/CAE/CAM SYSTÉMECH  

3. CAD SYSTÉMY 

4. CAM/CMC 

5. EDM, PDM 

6. RAPID PROTOTYPING 

7. Metody konečných prvků 

8. Simulace a plánování výroby 

9. Průmyslový design 

 

26 149/2000-20-137 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola  15. října 2002 

   Masarykova 197,   284 11  Kutná Hora 

 

1. Kurz němčiny pro učitele ZŠ – pokročilí 

2. Kurz němčiny pro učitele ZŠ – středně pokročilí 

 

  

26 151/2000-20-138 Základní škola Velké Meziříčí    15. října 2002 

   Sokolovská 13,  594 01  Velké Meziříčí 

 

1. Kurz “Základy práce s počítačem” pro pedagogické pracovníky 

 

26 152/2000-20-139 Západočeská univerzita v Plzni    15. října 2002 

   Ústav dalšího vzdělávání 

   Univerzitní 8,  306 14  Plzeň 

 

1. Sexuální výchova jako součást zdravého životního stylu pro učitele a vychovatele 

2. Komunikace s problémovými a obtížně přizpůsobivými  jedinci - pro učitele a ředitele všech stupňů škol  

3. Syndrom poruchy pozornosti a hyperaktivity (LMD) - pro učitele ZŠ 

4. Jak zvládat rušivé chování dítěte - pro učitele ZŠ a SŠ 

5. Výchova k volbě povolání - pro výchovné poradce ZŠ a SŠ 

6. Relaxační a energetizační cvičení jako forma regenerace organismu - pro učitele všech stupňů škol 

7. Mezinárodní technická normalizace v učivu ZŠ - pro učitele praktických činností 

8. Projektová výuka technických předmětů na ZŠ - pro učitele praktických činností 

9. Práce s textilem - pro učitele praktických činností 

10. Kultura mluveného a psaného projevu - pro všechny pedagogy 

11. K možnostem spolupráce dětského sboru s žijícími skladateli z regionu - pro učitele hudební výchovy a další 

pedagogy, kteří vedou dětské sbory 

12. Metodika výuky hry na zobcovou flétnu - pro učitele ZŠ a ZUŠ 

13. Folklór a folklorismus - pro učitele ZŠ a ZUŠ  



14. Vokální interpretace – vybrané kapitoly z dějin zpěvu pro učitele hudební výchovy ZŠ a SŠ a pěvecké 

pedagogy ZUŠ  

15. Hudba 20. století – směry a styly - pro učitele hudební výchovy ZŠ a SŠ a pedagogy ZUŠ  

16. Klavír v době romantismu - pro učitele hudební výchovy ZŠ a SŠ a pedagogy ZUŠ  

17. Čeští housloví virtuosové - pro učitele hudební výchovy ZŠ a SŠ a pedagogy ZUŠ 

18. Česká hudba 19. a začátku 20. století v kontextu evropského hudebního dění - pro učitele hudební výchovy 

ZŠ a SŠ a pedagogy ZUŠ 

19. K poslechu tzv. vážné hudby - pro učitele ZŠ a ZUŠ 

20. Stručný pohled na dějiny nonarficiální hudby - pro učitele ZŠ a ZUŠ 

21. Management a ekonomika školy - pro ředitele škol a jejich zástupce 

22. Textový editor Word 97(2000) - pro pedagogické pracovníky 

23. Textový editor Word 97(2000) - pro pokročilé pedagogické pracovníky 

24. Práce v počítačové síti Internet - pro pedagogické pracovníky 

25. Základy hromadné korespondence ve Wordu - pro pedagogické pracovníky 

26. Základy práce se styly Wordu – pro pedagogické pracovníky 

27. Práce s rozsáhlými dokumenty ve Wordu – pro pedagogické pracovníky 

28. Zpracování grafické informace a příprava prezentace – pro pedagogické pracovníky 

29. Úvod do metodiky výuky textového procesoru – pro učitele ZŠ a SŠ 

30. Úvod do metodiky výuky programování – pro učitele Zš a SŠ 

31. Tvorba jednoduchých www stránek ve Wordu – pro učitele ZŚ a SŠ 

 

 

26 153/2000-20-140 Středisko služeb školám      30. září 2002 

   Na Morávce 1037,  686 01  Uherské Hradiště 

OBECNÁ NABÍDKA 

1. Úvod do teorie komunikace 

2. Kurz komunikativních dovedností 

3. Encounter, Setkání – Superpřestávka 

4. Seminář k problematice hodnocení žáků 

5. Jak podpořit zájem žáků o učení 

6. Interaktivní dovednosti učitele 

7. Kontinuální vzdělávání pedagogů v oblasti sexuální výchovy, AIDS a protidrogové prevence 

 

EKOLOGIE A PŘÍRODOPIS 

1. Ekologická konference 

2. Otevřenýma očima - šikovnýma rukama 

3. Geologická exkurze 

4. Exkurze – orchideje Bílých Karpat 

5. Přírodovědná poznávací exkurze – západní a střední Čechy 

 

SPECIÁLNÍ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ 

1. Problematika specifických poruch učení a chování 

2. Lehká mozková dysfunkce z pohledu psychiatra 

 

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 

1. Tvořivá dramatika ve speciálních školách 

2. Speciálně pedagogická problematika v mateřské škole 

3. Práce s postiženými dětmi na základní škole 

4. Burza dobrých nápadů ve speciálních školách 

 

TVOŘIVÁ DRAMATIKA 

1. Seminář pro porotce recitačních a divadelních soutěží 

2. Dramatická výchova v práci s hyperaktivními a utlumenými dětmi (nejen s LMD)  



3. Dramatická výchova pro začátečníky 

4. Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

 

PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA 

1. Výchova k prosociálnímu chování 

2. Děti v tanci a pohybu 

3. Poznávání mateřských škol v regionu 

4. Seminář netradičních výtvarných technik 

5. Minimateřinka 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINY 

1. Výtvarné techniky I, II 

2. Velikonoční nápady s přírodninami 

 

1. STUPEŇ ZŠ 

1. Rehabilitační míče do škol 

2. Relaxace, uvolnění, sebereflexe 

3. Kdo jsme a jak si rozumíme 

4. Ukázková hodina se žáky 2. ročníku 

 

RODINNÁ A OBČANSKÁ VÝCHOVA 

1. Sexuální zrání 

2. Poskytnutí první pomoci 

3. Úmluva o právech dítěte 

4. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě 

 

VÝCHOVNÍ PORADCI 

1. Zdravý životní styl 

2. Rodinná výchova očima manželského poradce 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

1. Dramatizace příběhu – četba knih s porozuměním 

2. Lekce pro knihovníky –  I. – IV 

3. Exkurze do Knihovny B. B. Buchlovana – regionálního  oddělení 

 

CIZÍ JAZYKY 

1. Tvořivá práce s anglickými texty pro děti 

2. Učíme se podle učebnice “Heute haben wir Deutsch”  

3. Fonetika v JN pro 1. stupeň ZŠ 

4. Práce s dyslektiky v hodinách německého jazyka 

5. Jazykově metodické kurzy jazyka německého 

6. A – pro začátečníky 



7. B – pro pokročilé 

8. Jazykově metodické kurzy jazyka anglického 

9. A – pro začátečníky 

10. B – pro mírně pokročilé 

11. C – pro pokročilé 

 

MATEMATIKA 

1. Čtvercová síť 

2. Slovní úlohy a aplikace v 1. – 5. ročníku ZŠ 

3. Poruchy matematických schopností dětí na ZŠ 

 

DĚJEPIS 

1. Co nebylo v učebnicích dějepisu 

2. Říjnový puč v Rusku v nových souvislostech 

3. Počátky křesťanství 

4. Exkurze – Jižní Čechy 

5. Putování s grófem Andrejem 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

1. Fascinace a nenávist 

2. Světové malířství 20. století 

3. Umění hrou podle metody Bruna Munariho 

4. Tkaní bez rámu a stavu 

5. Patchwork – textilní mozaika 

 

ZEMĚPIS 

1. Zeměpisná exkurze do oblasti Jeseníků 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

1. Základní a doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování 

2. Beseda nad problematikou hodnocení a klasifikace v tělesné výchově na ZŠ 

3. Využití psychomotorických cvičení ve školní TV 

4. Ukázka Dalcrozovy metody v hudebně pohybové výchově – I, II 

5. Cvičení s velkými míči a pružnými pásy 

6. Aerobic – vhodná pohybová výchova pro děti – I, II 

 

FYZIKA, CHEMIE 

1. Učitel fyziky pro rok 2000 

2. Exkurze do podniků Znojemska 

 

VEDOUCÍ PRACOVNÍCI 

1. Manažerské dovednosti 

2. Konflikty v ředitelně 

 



INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

1. Základní kurz obsluhy PC – Windows 9x 

2. Textový editor MS WORD – pro začátečníky 

3. Textový editor MS WORD – pro pokročilé 

4. Tabulkový kalkulátor MS EXCEL – pro začátečníky 

5. Tabulkový kalkulátor MS EXCEL – pro pokročilé 

6. Internet pro uživatele 

7. Tvorba www stránek 

8. MS Power Point 

9. Corel Draw 

10. Programování v jazyku LOGO 

11. Základy databází – MS ACCESS 

12. Počítačové sítě – Novell NetWare 

13. Počítačové sítě – Windows NT 

  

 

26 099/2000-20-141 Kritické myšlení,  občanské sdružení   30. září 2002 

   Janského 2437,  155 00  Praha 5 

 

1. “Čtením a psaním ke kritickému  myšlení – základní kurs” pro učitele všech stupňů škol a všech aprobací 

2. “Efektivní učení” pro učitele všech stupňů škol a všech aprobací – absolventy základního kursu 

3. “Moderované setkání”  pro učitele všech stupňů škol a všech aprobací 

4. “Efektivní vzdělávání dospělých” pro učitele všech stupňů škol a všech aprobací 

 

26 119/2000-20-142 Rolino, spol. s r.o.      15. září 2002 

   Bratří Čapků 10, 101 00  Praha 10 

 

“Německý jazyk a metodické trendy jeho výuky na základních školách” pro neaprobované a aprobované učitele 

NJ základních škol  ve třech  stupních: 

A – základní program 

B – rozvíjející program, 

C – speciální program 

 

 

25 407/2000-20-143 Jednota českých matematiků a fyziků   15. září 2002 

   Žitná 25,  117 10  Praha 1 

 

1. “Rok 2000 – mezinárodní rok matematiky” pro učitele a didaktiky matematiky všech stupňů a typů škol  

 

  

20 585/2000-20-144 Základní škola Lupáčova    15. září 2002 

   Lupáčova 1,  130 00  Praha 3 

 

1. Didaktika práce s multimédii ve školní praxi 
2. Multimediální tituly pro jednoduché skupiny předmětů 

3. Česká multimédia a jejich postavení ve školství 

4. Tvorba vlastní multimediální prezentace jako didaktický prostředek 

5. Konzultační hodiny – konzultační středisko pro multimédia /zdarma/ 

6. Víkendový kurz multimédia a didaktika 

7. Internet jako informační zdroj pro školu 

8. Internet jako komunikační nástroj, Internet jako komunikační prostředek v mezinárodních projektech 

9. Internet a autorské nástroje, mezinárodní projekty na webu 

 

 

26 106/2000-20-145 Ostravská univerzita – Přírodovědecká fakulta  30. září 2002 

   Centrum celoživotního vzdělávání občanů 

   Dvořákova 7,  701 03  Ostrava 

 

Další vzdělávání učitelů v oblasti přírodovědných oborů : 



1. Výukové moduly chemie 

Modul odborné chemie a její didaktiky 

Modul odborné chemie 

Modul didaktiky chemie 

2. Výukové moduly v oblasti ICT 

Úvod do počítačů 

Práce s texty 

Tabulkové procesory 

Databáze 

Výukové programy) 

Algoritmy a programování 

Nejnovější informace o informačních technologiích a Internetu 

SGP Baltazar 

Tvorba multimédiálních programů 

Vytváření presentací a tvorba www stránek 

3. Výukové moduly z oblasti matematiky 

Matematická olympiáda 

Maturity a učební texty 

Progresivní metody v matematice 

Využití ICT v matematice 

 

 

26 101/2000-20-146 Kalokagathie, s.r.o.      30. listopadu 2002 

   Ke Kurtům 382, 142 00  Praha 4 

 

1. Metodický seminář “Zdravé zuby” pro pedagogické pracovníky I. stupně základních škol 

2. Seminář  “Výživa a zdraví - význam výživy v prevenci nádorových onemocnění ve 21. století”  pro 

pedagogické pracovníky 

 

 

29 907/2000-20-147 Pedagogické centrum Karlovy Vary   15. února 2003 

   Západní 15, 360 01  Karlovy Vary 

 

Předškolní výchova  

1. Slaměné ozdoby, zdobení velikonočních vajíček slaměnými motivy 

2. Drátkování kamenů 

3. Metoda dobrého startu 

4. Rozvoj prostorové představivosti 

5. Stavebnice, skládanky – strategie, analýza 

6. Práce s provázkem, světlem, vodou, papírem, modelínou 

7. Čára, význam interpretace 

8. Jak pracovat s nadanými dětmi v MŠ 

9. Lerngymnastika 

10. Tvořivá dramatika 

11. Potravinové doplňky v prevenci onemocnění dětí 

12. Jak provádět drogovou prevenci u dětí předškolního věku 

13. Dostaveníčko s písničkou 

14. Aktivizující formy pěvecké činnosti v MŠ 

15. Den otevřených dveří – návštěva předškolního zařízení v Kadani (nebo v Chomutově) 

16. Míčkovaná 

17. Jóga pro děti – relaxace, dechová cvičení 

 

1.stupeň základních škol   

1. Slaměné ozdoby, zdobení velikonočních vajíček slaměnými motivy 



2. Drátkování kamenů 

3. Metody prvopočátečního čtení 

4. Jak provádět drogovou prevenci u dětí v 1. třídě ZŠ 

5. Podzim, zima v písních 

6. Rozvíjení pěveckých činností na 1. stupni ZŠ 

7. Slovní úlohy o pohybu v matematice na 1. stupni ZŠ 

8. Jak učit a naučit žáky písemnému dělení ve 3., 4., 5. ročníku 

9. Český jazyk v 1. – 5. ročníku 

10. Hodnocení a klasifikace žáků na 1. st. ZŠ 

11. Alternativní způsoby výuky na 1. st. ZŠ – I. část cyklu 

 

12. Alternativní způsoby výuky na 1. st. ZŠ – II. část cyklu 

13. Metodický seminář k výuce vyjmenovaných slov 

14. Aktivizující metody v hodinách přírodovědy 

 

Tělesná výchova  

1. Aikidó 

2. Judo 

3. Bezpečnost žáků při hodinách Tv 

4. Kurz pro instruktory školního lyžování – základní 

5. Kurz pro instruktory školního lyžování – doškolovací 

6. Kreativní, kooperativní a iniciativní hry 

 

Výtvarná výchova 

1. Netradiční techniky ve výtvarné výchově III. 

2. Kouzlíme z odpadového materiálu - cyklus seminářů 

3. Malování na hedvábí - cyklus seminářů 

4. Malování na sklo, adhézní fólii, eurofólii 

5. Repríza celostátní výstavy výtvarných prací žáků ZUŠ – Oči dokořán 

6. Regionální umění na Karlovarsku ve druhé polovině 20. století 

 

Pracovní výchova 

1. Drátování 

2. Vyvazovaná a šitá batika 

3. Patchwork 

4. Ručně šitá hračka – cyklus seminářů 

5. Pletení košíků z proutí 

6. Síťování a krosienkovanie 

7. Trojrozměrné ozdoby ze slámy 

8. Základy paličkování 

9. Paličkování pro pokročilé – pokračování 

10. Dekorativní předměty z kukuřičného šustí 

11. Zdobení kraslic voskem a slámou 

12. Vizovické těsto 

 

Hudební výchova 

1. Populární hudba ve škole 

2. Poslech hudby na 2. stupni ZŠ 

3. Cyklus folklorních seminářů – Lidové písně a tance západních a jižních Čech 

 

Multikulturní výchova 

1. Etnokulturní vývoj Rómů 

 

Rodinná výchova 

1. Uzdravit znamená učinit lepším 

2. Etikoterapie 

3. Supervize pro pedagogické pracovníky 

 

Dějepis 

1. Slované na Chebsku 



2. České a slovenské vztahy ve 20. století 

3. Chebský retribuční soud a jeho realita II 

4. Historie osídlení Chebska a Horní Falce 

5. Význam Keltů v našich dějinách ve světle nejnovějších výzkumů a poznatků 

6. Němečtí stíhací piloti ve 2. světové válce 

7. Světlo a stíny husitské revoluce 

8. Třetí odboj – cyklus přednášek 

9. Podkarpatská Rus v ČSR (1919 - 39) 

10. Vybrané kapitoly z dějin Karlových Varů a jejich regionu – cyklus exkurzí 

11. Vybrané kapitoly z dějin Karlových Varů a jejich regionu – cyklus přednášek 

 

Český jazyk a literatura 

1. Algoritmus slovotvorného rozboru odvozených slov 

2. Interpretace děl poválečné české literatury – cyklus přednášek 

3. Literatura pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – cyklus přednášek 

4. J. Škvorecký (Zbabělci, Legenda Enöke, Lvíče) 

5. M. Kundera (Směšné lásky, Žert) – cyklus přednášek 

 

Cizí jazyky 

1. Kurz AJ pro začátečníky 

2. Kurz AJ pro pokročilé 

3. Kurz AJ pro více pokročilé 

4. Kurz NJ pro začátečníky 

5. Kurz NJ pro začátečníky a mírně pokročilé 

6. Kurz NJ pro pokročilé 

7. Cyklus /pokračující/ didaktických seminářů NJ pro učitele 1. stupně ZŠ 

8. Cyklus didaktických seminářů NJ pro učitele 2. stupně ZŠ 

9. Výuka anglického jazyka projektovou metodou na 1. stupni ZŠ 

10. Ukázková hodina anglického jazyka projektovou metodou 

11. Letní škola německého jazyka 

12. Letní škola anglického jazyka 

 

Pedagogika, psychologie 

1. Církevní školy v ČR 

2. Ukázková hodina v obecné škole 

3. Autismus – cyklus přednášek 

4. Optimalizace psychologických dovedností pro učitele – kurz 

5. Arteterapie 

6. Nové formy výchovné práce v MŠ, ZŠ, ZvŠ 

7. Čtení genetickou metodou 

 

Řízení školy 

1. Ekonomické minimum pro ředitele MŠ a ZŠ – kurz 

2. Skupinová dynamika v práci ředitele se sborem 

3. Jak archivovat písemnosti na školách 

 

Exkurze pro učitele  

1. Po stopách tachovských a plánských Chodů 

2. Židovské muzeum Praha – přednáška o judaismu III /pokračovací/ 

3. Tematická exkurze – Národní galerie Praha 

4. Tematická exkurze v EUROREGIONU  EGRENSIS I 

5. Tematická exkurze v EUROREGIONU  EGRENSIS II /pokračovací/ 

6. Tematická vlastivědná exkurze – Přemyslovci II /pokračovací/ 

7. Tematická exkurze – Pražské palácové zahrady a terasy I 

8. Tematická exkurze – Pražské palácové zahrady a terasy II 

9. Polytechnická expedice Po vrcholcích Chebska III 

10. Tematická exkurze – Mariánské Lázně a významné osobnosti 

11. Polytematická expedice Po vrcholcích Chebska IV 

12. Tematická exkurze Hrady, zámky a tvrze na Chebsku VII 

13. Tematická exkurze Šumava IV 



14. Tematická exkurze Šumava V 

15. Tematická exkurze v příhraničí – Bavorsko /SRN/ Tischenreuth, údolní lesní Náby  (úhrada účastnického 

poplatku  z DVPP  jen učitelům  přírodovědných předmětů) 

16. Literárně historické toulky II 

17. Hrady, zámky a tvrze na Chebsku VI      

18. Tématická exkurze Plzeň III – Národopisné muzeum, Západočeské muzeum 

19. Tematická exkurze Unesco v Čechách II. Adventní Praha 

20. Tematická exkurze “Zahrada Čech” Litoměřice 

21. Tematická exkurze – Pozorování zvěře, nebo slavnostní výřad 

22. Tematická exkurze CHKO Slavkovský les 

23. Tematická expedice po vrcholcích Chebska 

24. K některým možnostem zvyšování efektivity exkurzí (exkurze do Rabštejna nad Střelou) 

25. K některým možnostem zvyšování efektivity exkurzí (exkurze do historického centra Plzně) 

26. K některým možnostem zvyšování efektivity exkurzí (exkurze do Manětína a na Kozelku) 

27. Literární exkurze – Domažlicko (Chodsko) 

28. Vzdělávací zájezd do Prahy – kulturní památky našeho hlavního města 

29. Exkurze do Podkrkonoší – Vestřev – těžba pyropů – českých granátů 

30. Hostinné, Nová Paka, Kozákov, Hrubá skála, Valdštejn 

31. Ekologická exkurze do Slavkovského lesa 

32. Geologicko – ekologická exkurze rekultivací a arboretra 

33. Exkurze – Prohlídka vřídel Karlových Varů s odborným výkladem  

 

Zeměpis 

1. Využití geografie informačních systémů ve výuce zeměpisu 

2. Letní a zimní Špicberky 

3. Severní pól a Antarktida 

 

Biologie, ekologie 

1. Ekologie a ekologická výchova ve výuce všech předmětů na ZŠ 

2. Nerostné suroviny – ložiska nerostných surovin – cyklus přednášek 

3. Dějiny Země (geologie Země) 

4. Goethe jako geolog v Čechách 

5. Péče o talenty v oblasti Bi a SOČ 

6. Práce v parlamentě v oblasti ochrany životního prostředí (OŽP) 

7. Recyklace odpadů a obalová technika 

8. Ekologie a EU – O čem budeme jednat s EU v OŽP? 

9. Geologická stavba severozápadních Čech a její ekologické problémy 

Matematika, fyzika 

1. Výukové programy ve škole 

2. Řešení úloh fyzikální olympiády kategorie E, F, G 

 

Informatika a výpočetní technika 

1. Textový editor WORD pro začátečníky 

2. Textový editor WORD pro pokročilé 

3. Databázové systémy pro začátečníky 

4. Databázové systémy pro pokročilejší 

5. Základní kurz tabulkového procesoru MS Excel 

6. Pokročilejší práce s tabulkovým procesorem MS Excel 

7. Základy obsluhy PC 

8. Operační systém MS DOS, Windows 3.x 

9. Operační systém Windows 95/97 

10. Počítačové sítě 

11. Internet pro začátečníky 

12. Internet pro pokročilejší, tvorba www stránek 

13. Bakaláři – program pro komplexní agendu školy 

14. Kreslící programy 

15. Program UNICOS – ekonomická agenda školy na PC 

16. Prezentace na PC 

17. Základy práce s počítačem 



 

 

29 275/2000-20-149 Masarykova univerzita v Brně    15. prosince 2002 

   Pedagogická fakulta – Katedra tělesné kultury 

  Žerotínovo náměstí 9, 601 77  Brno 

 

Kurzy pro pedagogické pracovníky – instruktory lyžařských výchovně vzdělávacích  školních zájezdů : 

1. Instruktorský kurz školního snowboardingu 

2. Základní lyžařský instruktorský kurz   

3. Doškolovací lyžařský instruktorský kurz 

 

  

29 277/2000-20-150 Středisko služeb školám Pelhřimov   15. prosince 2002 

   Friedova 1469,  393 01  Pelhřimov 

Anglický jazyk 

1. Kurz Aj pro neaprobované učitele Aj 

2. Práce s dyslektickými žáky v hodinách Aj 

3. Práce s literárním textem  v hodinách Aj 

 

Český jazyk 

1. Slohem ke komunikaci 

2. Umíte hezky česky? 

3. Pravopisné problémy ve slohu 

4. Exkurze – Zlatá koruna  

 

Dějepis 

1. Dějepis netradičně 

2. Regionální historie Pelhřimovska 

 

Matematika 

1. Konstrukční a planimetrické úlohy 

2. Matematika hrou 

3. Výuka geometrie na 1. st. ZŠ 

 

Chemie 

1. Ekologická výchova systematicky na celé základní škole 

2. Ochrana životního prostředí 

3. Školní experiment ve výuce chemie 

4. Exkurze Silon Planá nad Lužnicí 

 

První stupeň ZŠ 

1. Prvouka na prvním stupni ZŠ 

2. Ekologická výchova na ZŠ 

3. Suchá vazba 

4. Čeština jako základ k rozvíjení mluveného a psaného projevu 

5. Zkusíte učit své prváčky číst genetickou metodou? 

 

Fyzika 

1. Experiment jako základ poučení 

2. Exkurze  - Hvězdárna Ondřejov 

 

Pracovní vyučování 

1. Exkurze pro učitele Pv – Výstava strojů a zřízení používaných v řemeslných dílnách “Hobby” České 

Budějovice 

2. Seminář pro učitele Pv 

 

Počítačové kurzy 

1. Počítačový kurz pro začátečníky 

2. Počítačový kurz Word a Excel 



 

Tělesná výchova 

1. Pohybové aktivity ve volném čase 

2. Nácvik českých lidových tanců 

3. Víkendová turistická akce 

 

Hudební výchova 

1. Populární hudba ve výuce Hv 

2. Dramatizace písniček 

3. Hudebně dramatická výchova s prvky muzikoterapie 

 

Zeměpis        

1. Cestopisná beseda o Japonsku 

2. Poznávací exkurze – Podyjí 

 

Speciální pedagogika  

1. Agresivita u žáků 

2. Šikana mezi žáky 

3. Dítě s LMD na škole 

4. Třída plná pohody 

5. Základní kurz SPU 

6. Rozšiřující kurz SPU 

 

Německý  jazyk 

1. Cyklus seminářů pro učitele NJ I. stupně ZŠ 

2. Jazykově metodický seminář pro učitele NJ 

3. Jazykově metodický seminář  NJ pro učitele ZŠ 

 

Předškolní výchova 

1. Dramatická výchova – nápadník 

2. Logopedický seminář pro začátečníky 

3. Seminář grafomotoriky 

4. Počítačový kurz pro pokročilé 

5. Country tance 

6. Malování má  hedvábí 

7. Komunikace s rodiči 

8. Příprava dítěte s LMD na školu 

9. Psychologové dětí s různými typy postižení 

 

 

29 278/2000-20-151 Univerzita Karlova  v Praze    15. ledna 2003 

   Pedagogická fakulta – Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 

   M.D. Rettigové 4, 116 39  Praha 1 

 

1. Celostátní seminář “Aktuální problémy výuky ruského jazyka” pro učitele ruského jazyka ZŠ a SŠ 

 

 

29 279/2000-20-152 Univerzita Karlova v Praze    31. ledna 2003 

   Přírodovědecká fakulta    

Albertov 6, 128 43  Praha 2 

 

1. Kurz “Současný svět, Evropa a Česká republika v geografickém vzdělávání na střední škole” pro 

učitele přírodovědných předmětů na SŠ 

2. Kurz “Dynamika soudobého světa v proměnách obsahu a pojetí výuky zeměpisu na základní škole” pro 

učitele zeměpisu  ZŠ 

3. Kurz “Inovace obsahu, metod a prostředků výuky biologie na 2. stupni ZŠ, nižším a vyšším gymnáziu a na 

ostatních typech středních škol” pro učitele biologie 

4. Kurz “Chemie – didaktika chemie- výuka chemie” pro učitele chemie ZŠ a SŠ 



 

 

29 280/2000-20-153 Univerzita Palackého v Olomouci   31. ledna 2003 

   Filosofická fakulta–Středisko distančního vzdělávání 

   Křížkovského 10, 771 80  Olomouc 

 

1. Kurz “Počítačová gramotnost, zpracování textů na PC” pro pedagogické pracovníky všech stupňů a typů 

škol a školských zařízení 

 

 

29 282/2000-20-154 Akademie múzických umění    30. listopadu 2002 

   Hudební fakulta 

Malostranské náměstí 13, 118 00  Praha 1 

 

1. Kurs hudební pedagogiky, psychologie, sociologie a metodiky pro učitele ZUŠ a konzervatoří 

2. Kurs didaktiky profesionální hudební výchovy pro metodiky ZUŠ a konzervatoří 

3. Kursy teorie a praxe muzikoterapie, hudebně psychologické diagnostiky a aplikace počítačových technologií 

v hudební pedagogice 

 

 

29 283/2000-20-155 Český svaz ochránců přírody    30. listopadu 2002 

   Podblanické ekocentrum ČSOP – ZO 02/09  

   Pláteníkova 264, 258 01  Vlašim 

 

1. Seminář “Využití přírodních materiálů při výuce” pro učitelky MŠ, vychovatelky ŠD a učitele  ZŠ  

2. Seminář “Odpady ve výuce, ruční výroba recyklovaného papíru” pro učitele ZŠ 

3. Semináře “Chráněná území na okresu Benešov I a II”  pro učitele ZŠ a SŠ 

4. Semináře s exkurzemi v okrese Benešov “Další formy ochrany přírody a životního prostředí na okrese 

Benešov” pro učitele ZŠ a SŠ 

5. Seminář s praktickými ukázkami v terénu “Využití Národní sítě stanic pro handicapované živočichy ČR pro 

výuku na příkladu Stanice pro handicapované živočichy při Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim”  pro 

učitele MŠ, ZŠ a SŠ  

6. Seminář “Alternativní metody vyučování v praxi” pro učitele 2. stupně ZŠ 

 

 

29 284/2000-20-156 Lipka – Dům ekologické výchovy   30. listopadu 2002 

   Lipová 20, 602 00  Brno 

 

Ekologické vzdělávání pro učitele nejrůznějších aprobací všech stupňů a typů škol: 

A : Regionální  konference pro učitele ZŠ a SŠ 

B : Akce pro ekopedagogický klub TILIA 

C : Specializované semináře a kurzy  pro učitele podle požadavku škol  

 

 

29 285/2000-20-157 Pedagogické centrum Hradec Králové   30. listopadu 2002 

   Švendova 13,  500 34  Hradec Králové 

 

1. “Asertivitou proti stresu”  pro učitele  všech stupňů a typů škol 

2. “Country tance” pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ, vychovatele ŠD  a učitele Tv  2. stupně ZŠ a SŠ 

3. “Lidové tance” pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ, vychovatele ŠD  a učitele Tv  2. stupně ZŠ a SŠ 

4. Mexické tance pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ, vychovatele ŠD  a učitele Tv  2. stupně ZŠ a SŠ 

5. “Cvičení na gym – ballech, velké nafukovací míče” pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ, vychovatele ŠD  a 

učitele Tv 2. stupně ZŠ a SŠ   

6. “Diagnostika svalového aparátu a nápravná cvičení” pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ, vychovatele ŠD  a 

učitele Tv  2. stupně ZŠ a SŠ 

7. “Drogové závislosti, současný sociálně patologický jev” pro pedagogy všech typů škol 

8. “Gamblerství jako sociálně patologický jev” pro pedagogy všech typů škol 

9. “Ekonomika rozpočtových a příspěvkových organizací – přednáška s praktickými ukázkami” pro ředitele 

škol a jejich zástupce 

10. “Excel – tabulkový kalkulátor”  pro pedagogy ZŠ a SŠ 



11. “Internet – elektronická pošta, Outlook Express, konference, diskusní skupiny” pro pedagogy 

12. “Internet – práce s WWW stránkami, vyhledávání na Internetu v prostředí M. I. Exploreru” pro pedagogy 

13. “Práce uživatele na PC v prostředí Windows s textovým editorem, tabulkovým kalkulátorem a souborovým 

manažerem – třídílný seminář” pro pedagogy 

14. “Počítače a počítačové sítě v systému řízení školy, přednáška s praktickými ukázkami. Využití výpočetní 

techniky v systému řízení školy a výuky, informační strategie školy” pro ředitele škol a jejich zástupce 

15. “Krizový management, time management, šuplíkové plány v konkrétních podmínkách školy – přednáška s 

praktickými bloky” pro ředitele škol a jejich zástupce 

16. “Osobnost vedoucího pracovníka a prezentace školy na veřejnosti, image školy a atmosféra školy. 

Přednáška s tréninkovými metodami” pro ředitele škol a jejich zástupce 

17. “Poznávání lidí pro řídící účely, vedení lidí, (leadership), pracovní hodnocení – přednáška s tréninkovými 

bloky” pro ředitele škol a jejich zástupce 

18. “Pozitivní psychologie a sociální komunikace - přednáška s praktickými ukázkami jednotlivých sociálních 

situací, praktická cvičení, jednání s lidmi a jejich vzájemná komunikace"  pro učitele všech stupňů a typů  

škol  

19.  “Jak na pravopis” pro učitele Čj  ZŠ, ZVŠ a nižších gymnázií 

20.  “Loutkové pohádky s písničkami” pro učiotelky MŠ, ZŠ, ZVŠ a vychovatelkám ŠD 

21. “Nové formy a náměty ranních cvičení v mateřské škole” pro učitelky MŠ 

22.  “Práce učitele tělesné výchovy při výuce bruslení” pro učitele Tv a další pedagogy,  kteří s dětmi a 

studenty  budou navštěvovat zimní stadion 

23. “Práce učitele tělesné výchovy v posilovně (kondiční kulturistika)”  pro učitele Tv ZŠ a SŠ 

24. “Sekty – sociálně patologický jev”  pro ředitele škol, jejich zástupce, výchovné poradce a další pedagogy   

25. “Speciálně pedagogické minimum s důrazem na dětské neurózy” pro ředitele škol, jejich zástupce, 

výchovné poradce a další pedagogy   

26. “Speciálně pedagogické minimum s důrazem na LMD” pro ředitele škol, jejich zástupce, výchovné poradce 

a další pedagogy   

27. “Strečink a relaxace – přednáška s praktickým nácvikem strečinkových cviků, praktický relaxační blok” pro 

učitele Tv všech typů škol 

28. “Systém preventivních a zdravotních cvičení SALUTIK” pro učitele Tv všech typů škol 

29. “Šikana – silný proti slabému” pro učitelky MŠ a  1. stupně ZŠ 

30. “Školská legislativa, tvorba koncepce školy – přednáška s praktickými ukázkami” pro ředitele škol a jejich 

zástupce 

31. “Základy práce s počítačem” - třídílný seminář pro učitele všech typů škol  

32.  “Tvořivé hry v MŠ školních družinách a dětských domovech” pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD 

33. “Z papíru a na papíře, skládanky a okenní vystřihovánky” pro učitele Vv, učitelky MŠ a vychovatelky ŠD 

34. “Zdobení perníků” pro učitele Vv, učitelky MŠ a vychovatelky ŠD 

35. “Zdravý životní styl a duševní hygiena pracovníků ve školství" pro pedagogy všech stupňů a typů škol 

36. “ZOO jako učební pomůcka” pro učitele přírodovědných předmětů 

 

 

29 286/2000-20-158 Pedagogické centrum Jihlava    31. ledna 2003 

   Zborovská 3, 586 01  Jihlava 

 

1. Cyklus seminářů “Soužití” pro učitele dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy (ZSV) 

2. Kurz “Jazyková a metodická příprava učitelů 1. stupně ZŠ pro výuku anglického jazyka” pro učitele Aj  4. 

– 5. ročníků ZŠ 

3. Cyklus seminářů “Řízení kvality” pro ředitele škol a jejich zástupce 

4. Kurz “Školení a doškolování instruktorů školního lyžování” pro pedagogické pracovníky  - instruktory 

školních lyžařských výchovně vzdělávacích zájezdů 

5. Cyklus seminářů “Evropská dimenze a evropanství v českých školách” pro pedagogické pracovníky všech 

stupňů a typů škol 

6. Cyklus seminářů “Manažerské vzdělávání pro ředitele a zástupce ZŠ, ZvŠ, SŠ, DDM dětských domovů”  

7. Cyklus seminářů a dílen “Výtvarná výchova – cyklus seminářů a dílen”  pro učitele Vv  1. a 2. stupně ZŠ, 

ZvŠ 

8. Kurzy “Práce na počítači a s informačními médii” pro pedagogické pracovníky  

9. Kurz pro metodiky protidrogové prevence, výchovné poradce a pro učitele ZŠ a SŠ 

10. Cyklus seminářů “Učitel a žák ve 21. století” pro učitele ZŠ, SŠ, ZvŠ a vychovatelky ŠD 

11. Cyklus seminářů “Alternativní školy ve světě a u nás” pro učitele ZŠ, SŠ, ZvŠ  

12. Cyklus seminářů “Informativní didaktické a metodické postupy v práci učitele” pro učitele ZŠ, SŠ, ZvŠ  



13. Cyklus seminářů “Zvyšování pedagogicko psychologické  způsobilosti učitele” pro učitele Tv na ZŠ, SŠ a 

pedagogy  - trenéry a vedoucí sportovních kroužků 

14. Cyklus seminářů “Pohybem k lepšímu fyzickému a psychickému zdraví”  pro pedagogy ZŠ a ZvŠ 

15. Cyklus seminářů “Kurikulum české školy” pro pedagogy ZŠ a ZvŠ 

16. Cyklus seminářů “Matematika pro 1. stupeň ZŠ”  pro učitele 1. stupně ZŠ a ZvŠ 

17. Cyklus seminářů  “Hudba – cesta k rozvoji tvořivých sil dítěte” ”  pro učitele 1. stupně ZŠ a ZvŠ 

18. Cyklus seminářů “Český jazyk a literární výchova pro učitele 1. stupně ZŠ” ”  pro učitele 1. stupně ZŠ a 

ZvŠ 

19. Cyklus seminářů “Výstava a prezentace didaktické techniky pro výuku fyziky ve spojení s odborným 

seminářem” pro učitele ZŠ a SŠ 

20. Cyklus seminářů “Pohybové hry a jiné tělesné aktivity” pro učitele ZŠ a SŠ 

21. Cyklus seminářů “Sexuální výchova” pro učitele ZŠ a SŠ, vychovatelky školních družin 

22. Cyklus seminářů “Anglický jazyk pro začínající, mírně pokročilé a pokročilé” pro  učitele ZŠ a SŠ, 

vychovatelky, učitelky MŠ  

23. Cyklus seminářů “Německý jazyk pro začínající,mírně pokročilé a pokročilé” pro  učitele ZŠ a SŠ, 

vychovatelky, učitelky MŠ 

24. Cyklus seminářů “Vyučování českého jazyka” pro učitele ZŠ a SŠ 

25. Cyklus seminářů “Význam pokusů při výuce chemie” pro učitele chemie ZŠ a SŠ 

26. Cyklus seminářů “Současné náboženské směry a sekty” pro učitele ZŠ a SŠ bez rozdílu aprobací a výchovné 

poradce 

27. “Kurz didaktiky dějepisu a metod vyučování – workshop” pro učitele dějepisu ZŠ a SŠ 

28. Cyklus poznávacích seminářů zeměpisu – pro učitele zeměpisu a  přírodovědných předmětů ZŠ a SŠ 

29. “Kurz specifických poruch učení u žáků 2. stupně ZŠ a SŠ”  pro učitele angličtiny a němčiny 

30. Cyklus seminářů “Dětské pěvecké sbory na MŠ, ZŠ a ZvŠ” pro učitele Hv a pedagogy – vedoucí pěveckých 

zájmových kroužků 

31. Cyklus seminářů “Metodika matematiky”  pro učitele matematiky ZŠ a SŠ 

32. Cyklus seminářů “Regionální geologie paleontologie” pro učitele přírodopisu a biologie ZŠ a SŠ 

33. Cyklus seminářů “Inovativní  didaktické a metodické postupy v práci učitele” pro učitele přírodopisu a 

biologie ZŠ a SŠ 

34. Cyklus seminářů “Občanská výchova není nauka, natož věda” pro učitele Ov a základů společenských věd 

35. Cyklus seminářů “Občanská výchova a základy společenských věd v odkazu změn posledního desetiletí” 

pro učitele Ov a  základů společenských věd 

36. Cyklus seminářů “Tělesná výchova v mateřské škole” pro učitelky MŠ 

37. Cyklus seminářů “Hudební výchova na mateřských školách formou prožitku” pro učitelky MŠ 

38. Cyklus seminářů “Dítě se speciálními potřebami v mateřské škole” pro učitelky MŠ a speciálních MŠ 

39. Cyklus seminářů “Výtvarná výchova jako prostředek k hlubšímu prožívání” pro učitelky MŠ 

40. Cyklus seminářů “Osobnostní a sociální rozvoj učitelky MŠ – rozvoj profesních dovedností”  

41. Cyklus seminářů “Tvořivá dramatika v životě mateřské školy” pro učitelky MŠ 

42. Cyklus seminářů “Jak si hrát s matematickými představami s dětmi v MŠ” 

43. Cyklus seminářů “Jak učit sloh” pro učitele Čj 2. stupně a nižšího stupně gymnázia  

44. Cyklus seminářů “Teoretické a praktické výtvarné semináře zaměřené na tradiční i netradiční výtvarné 

techniky a náměty ve Vv” pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ, vychovatelky ŠD, pro učitele Vv 2. stupně ZŠ a 

víceletých gymnázií 

45. “Metodický kurz pro instruktory školního lyžování” pro pedagogy - vedoucí školních lyžařských výchovně 

vzdělávacích zájezdů 

46. Přednášky “Alternativní metody výuky v 1. – 5.  ročníku” pro učitele 1. stupně ZŠ 

47. “Celoroční kurz anglického jazyka” pro učitele Aj na ZŠ a SŠ 

48. Cyklus seminářů “Dramatická výchova na MŠ a ZŠ” pro učitelky MŠ, ZŠ a vychovatelky ŠD  

49. “Projekt G” pro učitele Aj 4. – 5. ročníku ZŠ 

50. “Projekt N” pro učitele Nj 4. – 5. ročníku ZŠ 

51. Exkurze a semináře “Praktická chemie ” pro učitele chemie 2. stupně ZŠ 

52. Cyklus seminářů “Vychováváme k vnímání krásy sami v sobě i ve svém okolí” pro učitele ZŠ 

53. Cyklus seminářů a exkurze “Příprava učitelů pro výuku matematiky a fyziky po roce 2000” pro učitele 

matematiky a fyziky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií (bez akcí v zahraničí) 

54. Cyklus seminářů “Vzdělávání ředitelek mateřských škol” 

55. “Celoroční kurz německého jazyka”  pro pedagogy všech typů škol a školských zařízení 

56. Cyklus seminářů “Problematika přechodu žáků z 1. stupně ZŠ a malotřídní školy na 2. stupeň ZŠ” pro 

učitele 5. ročníku ZŠ a 2. stupně ZŠ předmětů Čj, dějepis, zeměpis a vlastivěda 

57. Cyklus seminářů a exkurze “Rozvoj učitele přírodopisu na základní škole”  pro učitele přírodopisu 2. 

stupně ZŠ nižších ročníků víceletých gymnázií a učitele vlastivědy 1. stupně ZŠ 



58. Cyklus seminářů “Vzdělávání ředitelů a zástupců ředitelů ZŠ” 

59. “Kurz speciální pedagogiky” pro učitele MŠ a ZŠ a speciálních škol a školských zařízení 

60. Cyklus seminářů “Moderní pohybové aktivity ve vzdělávacím projektu ZŠ” pro učitele Tv 2. stupně ZŠ a 

víceletých gymnázií (bez akcí v zahraničí) 

61. Kurz “Windows a základy tvorby textu” pro učitele všech typů škol 

62. Kurz “Kancelářské  programy pro Windows pro začátečníky” pro učitele všech typů škol 

63. Kurz “Kancelářské programy pro Windows pro pokročilé” pro učitele všech typů škol 

64. Kurz “Celostátní setkání učitelů informatiky  - počítače na základní škole” 

65. Kurz “Vzdělávání učitelů informatiky, správců a uživatelů výpočetní techniky na školách” 

 

 

29 287/2000-20-159 Pedagogické centrum Liberec    31. prosince 2002 

Masarykova 28, 460 01  Liberec 

 

1. Kurz “Manažerské dovednosti pro školský management” pro vedoucí pedagogické pracovníky  a  jejich  

zástupce 

2. Kurz “Systém přípravy na podporu zdraví na základních školách” pro pedagogické pracovníky ZŠ - 

koordinátory podpory zdraví 

3. Kurz “Systém přípravy na podporu zdraví na mateřských školách” pro pedagogické pracovnice MŠ - 

koordinátorky podpory zdraví 

4. Kurz “Vzdělávací projekt pro kvalifikaci instruktora školního lyžování” pro učitele tělesné výchovy a další 

pedagogické pracovníky  

5. Kurz “Volba povolání - kurs sociálních dovedností” pro výchovné poradce ZŠ 

6. Kurz “Základy práce s osobním počítačem I.” pro pedagogické pracovníky bez znalostí práce s PC   

7. Kurz “Základy práce s osobním počítačem II.” pro pedagogické pracovníky s částečnou znalostí práce s PC 

8. Kurz “Výuka anglického jazyka na 1. a 2. stupni ZŠ” pro učitele 4. - 9. ročníku ZŠ 

9.  Seminář “ Výchovné problémy žáků ve spec. pedagogických zařízeních” 

10.  Exkurze “Dětské domovy  pro děti školního věku - DD se ZvŠ a DVÚ ve Vrchlabí”  

11.  Kurz “Relaxace a relaxační techniky III.” 

12.  Přednášky “Rodina, matka a otec, vzájemné vztahy v rodině a vliv na dítě”  

13.  Kurz “Logopedická prevence” 

14.  Kurz “Výuka tabulkových procesorů Excel, Quattro Pro, C602” 

15.  Seminář “Výuka Čj a literatury na 1. a  2. Stupni ZŠ” 

16.  Seminář “Dyslexie názorně” 

17. Kurz  “Netradiční využití materiálů ve Vv” 

18. Exkurze sekce Vv : Průhonice, Dobříš -zahrady, výtvarné umění” 

19. Seminář “Podmínky efektivního učení” 

20. Zájezd sekce dějepisu : Praha - středoevropské město kultury, prohlídka Bertramky 

21. Kurz “ Dramatická výchova v MŠ II” 

22. Seminář “Novinky v metodice Tv, Dětské olympijské hry, organizování soutěží Tv” 

23. Cyklus seminářů “Metodika hudební výchovy v současné ZŠ” 

24. Přednáška “Fyzikální omyly” 

25. Exkurze sekce fyziky : Fyzika - Tepelná a vodní elektrárna Opatovice n. L. 

26. Seminář “Využití hry, prožitku, písniček a říkanek při výuce gramatického učiva Čj 

27. a při reedukaci dysortografie” 

28. Exkurze sekce zeměpisu a přírodopisu : Severní Morava 

29. Přednáška “Norsko - tundra” 

30. Kurz “ Základy práce na počítači” 

31. Kurz “Obsluha počítače pro pokročilé” 

32. Seminář učitelů dopravní výchovy 

33. Seminář “Edu-kinestetická cvičení a laterální činnost mozku” 

34. Kurz keramiky 

35. Výtvarný kurz 

36. Seminář dramatické výchovy pro MŠ 

37. Dramatická výchova pro školní družiny, DD a SVČDM 

38. Dramatická výchova pro 1. stupeň ZŠ 

39. Tělesná výchova zajímavě 

40. Seminář “Svět práce” pro učitele SŠ 

41. Kurz “Práce v počítačové síti Internet” pro pedagogické pracovníky 

42. Kurz “Internet – tvorba jednoduchých WWW stránek” pro pedagogické pracovníky 



43. Kurz “WWW stránky – zvuk” pro pedagogické pracovníky 

44. Kurz “WWW stránky – grafika” pro pedagogické pracovníky 

45. Kurz dalšího vzdělávání dyslektických asistentek pro pedagogické pracovníky          I. stupně ZŠ 

46. Semináře “Hudební výchova na I. stupni ZŠ” pro učitele I. stupně ZŠ 

47. Semináře “Ekologie – pán, správce nebo součást?” pro pedagogické pracovníky všech stupňů a typů škol 

48. Kurz “Nebojte se němčiny” pro učitele I.stupně ZŠ 

49. Kurz “Němčina – konverzace” pro aprobované učitele Nj 

50. Kurz “Němčina pro II. stupeň ZŠ” pro učitele Nj  

51. Semináře “Německý jazyk na aktuální téma”  pro učitele Nj na ZŠ aSŠ 

52. Kurz “Anglický jazyk – jazyk a metodika” pro učitele I. stupně ZŠ  a učitele Aj        II. stupně ZŠ 

53. Kurz “Anglický jazyk podle The Cambridge English Course” pro pedagogické pracovníky 

54. Seminář “Výuka dějepisu na ZŠ” pro učitele dějepisu 

55. Seminář “Dramatická výchova v MŠ III”  pro učitelky MŠ 

56. Exkurze do Kutné Hory - pro učitele dějepisu, zeměpisu a Vv 

57. Seminář “Hudba v hodinách výtvarné výchovy” pro učitele ZŠ a SŠ 

58. Semináře “Hudba a zpěv v MŠ a ZŠ” pro učitelky MŠ a učitele Hv na ZŠ 

59. Seminář “Koktavost u dětí předškolního i školního věku” pro učitele MŠ, ZvŠ a ZŠ 

60. Seminář “Logopedie – hlasové ústrojí a péče o hlas” pro všechny učitele 

61. Seminář “Pedagog v roli diagnostika” pro všechny učitele – zájemce o doplnění znalostí z dětské 

psychologie 

62. Seminář “Pozornost a učební výkonnost žáků” pro učitele ZŠ a ZVŠ 

63. Seminář “Relaxace a relaxační techniky IV.” pro všechny učitele 

64. Seminář “Sexuální zneužívání a dětské zanedbávání” pro učitele ZŠ, ZvŠ a SŠ 

65. Semináře “Individuální výchovně vzdělávací programy” pro ředitele ZvŠ, výchovné poradce a pedagogické 

pracovníky v oboru speciální pedagogika 

66. Kurz “Stará řemesla” pro učitele I. stupně ZŠ, učitele Vv a Pv na ZŠ  a učitele ZUŠ 

67. Kurz “Techniky současného výtvarného umění” pro učitele ZŠ, ZvŠ, ZUŠ a učitele VV na SŠ 

68. Přednáška “ Jižní Afrika” pro učitele zeměpisu a  přírodopisu 

69. Seminář “Zvládání zátěže pedagogů” pro výchovné poradce ZŠ, ZvŠ a SŠ 

 

Osvědčení pro kurzy výpočetní techniky se uděluje za předpokladu, že pro každého  účastníka kurzu bude při 

výuce jeden počítač. 

 

 

29 288/2000-20-160 Pragoversa, s.r.o.      31. prosince 2002 

Jažlovická 1334 , 149 00  Praha 4 

 

1. Kurz “Speciálně pedagogické minimum” pro učitele základních škol vyučující integrované žáky se 

zdravotním postižením 

2. Seminář “Zkušenosti klinického logopeda” pro učitele I. stupně základních škol a speciálních škol 

 

29 289/2000-20-161 Služba škole Frýdek – Místek    31. ledna 2003 

   Politických obětí 531, 738 02  Frýdek – Místek 

 

Metodický Klub dějepisu” pro učitele dějepisu a humanitních předmětů : 

Semináře  

1. Každodenní život obyvatel středověkých měst 

2. Češi na frontách 1.  světové války 

3. Češi na frontách  2. světové války 

4. Historie Pobeskydí 

5. Pobeskydí v lidových pověstech 

6. Historie Zakavkazska 

7. Nejnovější pohledy na husitství 

8. Původ příjmení na severní Moravě a ve Slezsku 

9. Etnografie západní Ukrajiny 

10. Nejnovější metody výuky dějepisu na základních školách 

11. Evropská unie 

12. Euroregiony 

 

Přednášky  



1. Židovské památky okresního města a nejbližšího okolí 

 

Exkurze  

1. Historické památky severní Moravy a Slezska (jednodenní) 

2. Světské a církevní památky jižních Čech a Řezna 

3. Exkurze po středních Čechách 

4. Památky holocaustu – Terezín, Praha 

 

Exkurzně – vzdělávací zájezd “Labské pískovce” pro učitele přírodovědných předmětů a chemie 

 

 

29 290/2000-20-162 Školský úřad Vyškov -Středisko služeb školám  15. prosince 2002 

   Brněnská 7, 682 01  Vyškov 

 

1. Seminář “Postavení komunikace v předmětu Volba povolání” pro učitele rodinné výchovy, občanské 

výchovy a předmětu volba povolání 

2. Seminář “Rozhodování a akční plánování”  pro učitele rodinné výchovy a občanské výchovy a předmětu 

volba povolání 

3. Seminář “Šikanování – problém dětí na ZŠ” pro pedagogy základních škol 

4. Exkurze do regionálního podniku pro učitele předmětu volba povolání, výchovné poradce a třídní učitele 8. 

a 9. tříd 

5. Konverzační kurz anglického jazyka pro pedagogy základních škol 

6. Základní a doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování - pro pedagogy zajišťující výcvik na školních 

lyžařských kurzech 

7. Doškolovací lyžařský kurz pro instruktory školního lyžování - pro pedagogy zajišťující výcvik na školních 

lyžařských kurzech 

  

 

29 291/2000-20-163 Středisko služeb škole Prostějov    15. prosince 2002 

   Západní 72,  796 04  Prostějov 

 

1. “Projekt G – Modul 3 projektu dalšího vzdělávání učitelů I. stupně ZŠ anglického jazyka ve. a 5. třídě ZŠ” 

2. “Německý jazyk pro neaprobované učitele Nj ZŠ” 

3. “Meteorologie a klimatologie ve výuce zeměpisu na ZŠ a SŠ” pro  učitele zeměpisu 

4. “Vývoj událostí I. světové války od poloviny r. 1917 na východní frontě. Říjnová revoluce ve světle nových 

faktů a skutečností.  Situace československých legií  v Rusku.” pro učitele dějepisu 2. stupně ZŠ a SŠ 

5. “Holocaust – hrůzný fenomén moderních dějin 20 století” pro učitele dějepisu  

6. “Pedagogicko-psychologické poradenství pro pedagogické pracovníky mateřských škol” pro učitelky MŠ a 

učitelky 1. stupně ZŠ 

7. “Osobní počítač v praxi” pro učitelky MŠ 

8. “Projekt rozvíjení informační gramotnosti pedagogických pracovníků” pro začínající učitele informatiky 

9. “Teorie a metodika nácviku tenisu” pro učitele tělesné výchovy na  2. stupni ZŠ a SŠ 

 

 

29 292/2000-20-164 Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu  15. ledna 2003 

   Haštalská 17,  110 15  Praha 1 

 

Semináře “Agenda 21 v rukou dětí a studentů” pro ředitele  a  učitele ZŠ, SŠ a  gymnázií :  

1. Všeho s mírou 

2. Obaly a odpady 

3. Úspory energie 

4. Cesta za předky 

5. Ostrovy a křižovatky 

6. Pěstujeme stromy a komunitu 

 

Semináře “Ekosystém lesa” pro učitele přírodovědných předmětů ZŠ a SŠ 

1. Les ve škole – škola v lese 

2. Jak se mají smrky 

 

Semináře “Poznávání životního prostředí a jeho ochrana” pro učitele a ředitele ZŠ, SŠ a gymnázií : 



1. Mezinárodní program GLOBE 

2. Kyselý déšť, Lišejníky, Ozon 

3. Dálkový průzkum Země a program MultiSpec 

4. Počítačový seminář GLOBE 

5. Seminář Globe – pedologie 

6. Seminář Geoinformace 

 

 

29 293/2000-20-165 Základní škola na tř. SNP    31. ledna 2003 

   SNP 694,  500 71  Hradec Králové 3 

 

Metodicko – didaktické semináře  

1. pro kvalifikované učitele Aj na základní škole 

2. pro neaprobované učitele Aj v 6. - 9. ročníku na základní škole 

3. pro učitele Aj ve 4. – 5. roč. na základní škole  

 

Jazykově-metodické kurzy  pro neaprobované učitele  Aj 4. – 5. ročníku na základní škole 

 

Vzorové hospitace a pohospitační rozbory pro učitele Aj na základní škole  

 

 

29 294/2000-20-166 Zdravý životní styl, občanské sdružení   15. prosince 2002 

   Lidická 1, 741 01  Nový Jičín 

 

Semináře pro pedagogické pracovníky všech stupňů a typů škol : 

1. Zdravá výživa. Alkohol a jiné drogy. Kouření. Sexualita člověka. AIDS. 

2. Životní prostředí a naše celosvětová společnost. 

3. Konflikt a komunikace. 

4. Sexualita člověka. 

 

 

29 295/2000-20-167 Život bez závislostí, občanské sdružení   15. prosince 2002 

  Biskupcova 101,  130 00  Praha 3 

 

1. “Školení pedagogů realizujících protidrogovou prevenci na základní a středních školách”  pro pedagogické 

pracovníky 

 

 

29 896/2000-20-168 Fakta, v.o.s.       31. ledna 2003 

   Havlíčkovo náměstí 152,  591 01  Žďár nad Sázavou  

 

1. Cyklus seminářů “Právo a management v ředitelské praxi” pro ředitele škol a jejich zástupce 

2. Cyklus seminářů “Celostátní setkání řídících pracovníků škol a školských zařízení” pro ředitele škol a jejich 

zástupce 

3. Dvoudenní seminář “Jak řešit výchovné problémy žáků” pro učitele a výchovné poradce  

 

 

29 899/2000-20-169 Pedagogické centrum Brno    31. prosince 2002 

   Křížová 22, 603 00  Brno 

 

1. Kurz “Příprava učitelů AJ k využívání Internetu v hodinách angličtiny”  pro aprobované učitele AJ na 2. 

stupni ZŠ 

2. Kurz “Nácvik správné výslovnosti hlásek při výuce AJ” pro učitelky MŠ a učitele 1. stupně ZŠ  vyučující 

AJ 

3. Semináře “Hlasová výchova, zpěv” pro učitele ZUŠ  

4. Kurz “Hra na dechové nástroje dřevěné a žesťové” pro učitele ZUŠ  

5. Kurz “Hra na akordeon” pro učitele ZUŠ 

6. Kurz “Hra na keyboard” pro učitele ZUŠ 

7. Kurz “Hra na klavír” pro učitele ZUŠ 

8. Kurz “Hra na smyčcové nástroje : housle, violoncello” pro učitele ZUŠ 



9. Semináře “Výtvarné umění” pro učitele ZUŠ a učitele Vv na ZŠ a SŠ 

10. Kurz “Minibasketbal – vzdělávací projekt Tv na 1. stupni ZŠ”  pro učitele Tv 

11. Seminář “Jak psát projekty” pro pedagogické pracovníky 

12. Přednášky “Úvod do judaistiky” pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 

13. Semináře a přednášky “Škola jako centrum komunity” pro ředitele škol, jejich zástupce a další pedagogické 

pracovníky  

14. Kurz “Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených” pro pedagogické pracovníky 

speciálních škol pro zrakově postižené a jiných speciálních škol 

 

29 900/2000-20-170 Pedagogické centrum Pardubice    31. ledna 2003 

   Za Pasáží 657,  530 02  Pardubice 

Cizí jazyky a literatura 

1. Kurz “Angličtina pro ředitele a vedoucí pedagogické pracovníky” 

 

Společenskovědní obory a předměty 

1. Cyklus seminářů “Komunikační dovednosti I – VI”  pro učitele ZŠ a SŠ 

2. Seminář “Grafomotorika”  pro učitelky MŠ,  pedagogické pracovníky ZŠ a ZvŠ 

3. Seminář “Problémové dítě ve třídě a jak na ně”  pro učitele ZŠ a ZvŠ 

 

Matematika a fyzika 

1. Seminář “Matematika - statistika na ZŠ” pro učitele matematiky ZŠ  

2. Seminář “Matematika na ZŠ” pro učitele matematiky  ZŠ 

3. Seminář “Fyzikální blázinec” pro učitele fyziky 2. stupně ZŠ a SŠ 

4. Seminář “Pokusy z fyziky s jednoduchými pomůckami” pro učitele fyziky ZŠ a SŠ 

5. Seminář “Počítáte s matematikou?” pro učitele 2. stupně ZŠ 

6. Přednášky a semináře “Pokusy z elektrostatiky v heuristické výuce fyziky” pro učitele ZŠ a gymnázií 

 

Výpočetní technika, informatika a technická výchova 

1. Kurz “Možnosti vedení a zpracování školní agendy na PC” pro ředitele škol a jejich zástupce 

2. Kurz “Školení projektu Bakalář – programy pro školní agendu” pro pedagogické pracovníky používající 

program Bakalář 

3. Cyklus seminářů “Základní počítačová gramotnost I. – VII.”  pro pedagogické pracovníky 

 

Pro učitele základní školy 

1. Seminář “Jak na pravopis” pro učitele 1. stupně ZŠ  

2. Seminář “Zajímavá přírodověda” pro učitele 1. stupně ZŠ 

3. Seminář “Práce s čítankovými texty” pro učitele Čj na  ZŠ i SŠ 

4. Seminář “Jak učit matematiku” pro učitele 1. stupně ZŠ a ZvŠ 

5. Seminář “Není diktát jako diktát” pro učitele 1. stupně ZŠ 

 

Předškolní výchova 

1. Dvoudílný seminář “Tvořivá a námětová hra v MŠ” pro učitelky MŠ 

2. Seminář “Co v jazykové výchově nebylo” pro učitelky MŠ 

3. Seminář “Psychomotorické hry” pro ředitelky a učitelky MŠ 

4. Seminář “Hračka jako didaktická pomůcka v MŠ a ŠD” pro ředitelky a učitelky MŠ a vychovatelky ŠD 

5. Seminář “Percepčně motorický vývoj dítěte” pro učitelky MŠ a učitelky 1. stupně ZŠ a ZvŠ 

 

Estetická a hudební výchova 

1. Seminář “Proudy ve výtvarné výchově” pro učitele Vv na ZUŠ a dalších typech škol 

2. Seminář “Výtvarná výchova netradičně” pro učitele Vv na ZŠ a ZUŠ 

 

Tělesná výchova 

1. Seminář “Jak učit děti basketbal?” pro učitele Tv na ZŠ 

2. Seminář “Jóga pro děti” pro učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ 

 

Pedagogika, speciální pedagogika a psychologie 

1. Kurz “Psychická zátěž v profesi učitele” pro učitele všech typů a stupňů škol 

2. Seminář “Děti a nebezpečné situace” pro učitele všech typů a stupňů škol 

3. Seminář “Komunikativní  dovednosti v prostředí školy” pro pedagogické pracovníky – výchovné poradce 

4. Seminář “Cesty k efektivnější výuce” pro učitele všech typů a stupňů škol 



5. Cyklus seminářů “Poznej a pomoz” pro učitelky MŠ a učitele ZŠ 

6. Seminář “Konflikty ve škole” pro učitele všech typů a stupňů škol 

 

Životní styl, rodinná výchova a mimoškolní výchova, volný čas 

1. Seminář “Zhotovte si keramiku” pro vychovatelky ŠD a pedagogy – vedoucí výtvarných kroužků 

2. Kurz “Aranžování” pro učitele Vv na ZŠ a SŠ,  pro vychovatelky ŠD a pedagogy – vedoucí výtvarných 

kroužků 

 

Vzdělávací akce, zájezdy a exkurze 

1. Exkurze “Mladá Boleslav – město automobilů” pro učitele technických předmětů ZŠ a SŠ 

 

 

29 901/2000-20-171   Pedagogické centrum Střední Čechy   30. listopadu  2002 

Na Strži 35a, 140 00  Praha 4 

 

Cyklus odborných kurzů DVPP pedagogických pracovníků základních a středních škol zejména z okresu 

Příbram v oblasti pedagogiky : 

1. Alternativní metody na 1. stupni základní školy 

2. Problémové dítě ve škole 

3. Plánování výuky pomocí projektů 

 

Cyklus odborných kurzů DVPP učitelek mateřských škol zejména z okresu Příbram v oblasti estetiky : 

1. Hudební výchova 

2. Výtvarná a pracovní výchova 

3. Dramatická výchova 

 

Cyklus odborných kurzů DVPP učitelek mateřských škol zejména z okresu Příbram z oblasti pedagogiky : 

1. Nové metody v práci mateřské školy 

2. Příprava dítěte na vstup do základní školy 

 

Cyklus odborných kurzů DVPP učitelek mateřských škol zejména z okresu Příbram v oblasti psychologie : 

1. Zdravý vývoj dítěte 

2. Vývoj řeči a vliv na rozvoj osobnosti dítěte 

3. Rozvoj myšlení a tvořivosti dítěte 

4. Interpersonální vztahy a řešení konfliktů 

5. Osobnostní výchova 

 

Cyklus odborných kurzů DVPP učitelek mateřských škol zejména z okresu Příbram v oblasti informatiky : 

1. Základy práce s PC 

2. Textový editor Word pro začátečníky 

 

Cyklus odborných kurzů DVPP pedagogických pracovníků základních a středních škol zejména z okresu 

Příbram v oblasti psychologie : 

1. Vliv rozvoje řeči  na  myšlení dítěte 

2. Rozvoj osobnosti žáka, jeho tvořivosti, samostatnosti a odpovědnosti 

3. Psychologické aspekty v práci učitele 

4. Interpersonální vztahy a řešení konfliktů 

5. Osobnostní výchova 

 

Cyklus odborných kurzů DVPP pedagogických pracovníků základních a středních škol zejména z okresu 

Příbram v oblasti všeobecně-vzdělávacích předmětů: 

1. Čtení  a psaní na 1. stupni základní školy 

2. Matematika na 1. stupni základní školy 

3. Prvouka 

4. Český jazyk 

5. Anglický jazyk pro neaprobované učitele základní školy 

6. Anglický jazyk pro aprobované učitele základní školy 

7. Německý jazyk pro neaprobované učitele základní školy 

8. Německý jazyk pro aprobované učitele základní školy 

9. Matematika pro pedagogy základních a středních škol 



10. Přírodopis, biologie pro pedagogy základních a středních škol 

11. Fyzika  pro pedagogy základních a středních škol 

12. Chemie pro pedagogy základních a středních škol 

13. Zeměpis pro pedagogy základních a středních škol 

14. Dějepis pro pedagogy základních a středních škol 

15. Výtvarná výchova pro pedagogy základních a středních škol 

16. Hudební výchova pro pedagogy základních a středních škol 

17. Rodinná výchova pro učitele RV základních a středních škol  

18. Občanská výchova pro učitele OV základních a středních škol 

19. Tělesná výchova pro učitele TV základních a středních škol 

 

Cyklus odborných kurzů DVPP pedagogických pracovníků základních a středních škol zejména z okresu 

Příbram v oblasti informatiky : 

1. Základy práce na PC 

2. Textový editor Word pro začátečníky 

3. Textový editor Word pro pokročilé 

4. Tabulkový procesor EXEL pro začátečníky 

5. Tabulkový procesor EXEL pro pokročilé 

6. Systém BAKALÁŘ 

7. Hodnocení žáků a diagnostika výuky 

 

Cyklus seminářů “Další odborné vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol okresu 

Rakovník”  dle aprobace pedagogů 

1. “Kurzy výpočetní techniky”  pro pedagogické pracovníky 

2. “Výuka výtvarné výchovy na školách”  pro učitele výtvarné výchovy 

3. Cyklus seminářů “Cesty k přírodě Rakovnicka a trvale udržitelný rozvoj”  pro učitele přírodopisu 

4. “Konverzační kurz anglického jazyka” pro učitele angličtiny všech typů škol 

5. “Metodický kurz vedení školního dětského sboru” pro učitele hudební výchovy všech typů škol 

6. “EU a její rozšiřování do střední Evropy” pro učitele občanské výchovy, dějepisu a dalších humanitních 

předmětů 

7. “Bezpečnost v Evropě, členství ČR v NATO” pro učitele občanské výchovy, dějepisu a dalších humanitních 

předmětů 

8. Manažerský kurz “ Řízení kvality”  pro ředitele škol a jejich  zástupce  

9.  “Nové metody a postupy při nácviku čtení v 1. třídě ZŠ” pro 

učitele Čj  1. stupně 
10. “Pojďme si hrát na básníky” pro učitele Čj  1. stupně 

11. “Problematika žánrů literatury pro mládež” pro učitele 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií 

12. “Jak čtou děti na prahu třetího tísíciletí” pro učitele 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií 

13. “Ze světové literatury” pro učitele Čj a literatury 2. stupně ZŠ a SŠ 

14. “Co zbylo z exilové literatury” pro učitele Čj 

15. “Předmnichovská republika, meze a možnosti” pro učitele dějepisu 

16. “Rodinná výchova v praktické výuce” pro učitele rodinné výchovy 

17. “Metodologie výuky Ov” pro učitele občanské výchovy 

18. “Lépe učit, méně se rozčilovat” pro pedagogy všech typů  a stupňů škol 

19. Semináře “Asertivita pro život aneb važme si sebe i druhých” pro pedagogy všech typů  a stupňů škol 

20. Semináře “Řízení bez stresu” pro řídící pedagogické  pracovníky  

21. “Relaxační kurz” pro pedagogy všech typů  a stupňů škol 

22. Seminář “Poznej sebe sama aneb výlety do vlastního nitra” pro pedagogy všech typů  a stupňů škol 

23. Seminář “Zbavme se stresů a depresí – sám sobě psychologem” pro pedagogy všech typů  a stupňů škol 

24. Seminář “Škola na prahu 3. tisíciletí” pro řídící pedagogické pracovníky všech  stupňů a typů škol 

25. “Moderní pojetí výuky tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ” pro učitele 1. stupně ZŠ 

26. Semináře “Primární protidrogová prevence” pro ředitelky a učitelky MŠ 

27. Seminář “Seznámení s kineziologií” pro učitelky MŠ 

Osvědčení na tento seminář je vydáváno za předpokladu, že nepůjde o terapeutický výcvik pedagogů, ale 

pouze  o informativní seznámení  s touto metodou. 

 

28. Preventivní stomatologický program “ Dětský úsměv”  pro učitelky MŠ a ZŠ 

29. “Tradice perníků v Čechách - tvořivá dílna” pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD 



30. Kurz “Vyšívání technikou Richelie” pro učitelky MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelky   

31. Seminář “Projekttag, Grammatische Spiele und Weihnachtsideen” pro učitele NJ základních a středních škol 

32. Seminář “Lesenstrategien” pro učitele NJ všech typů škol 

33. Seminář “Phonetische Ubengen” pro učitele NJ 1. stupně ZŠ 

34. Seminář “Neue Rechtschreibung” pro učitele NJ všech typů škol 

35. Seminář “Anglický jazyk – písně, říkanky a rytmické popěvky” pro učitele AJ na ZŠ 

36. Seminář “Literárně – historická exkurze “Hrabalovo Polabí” pro učitele dějepisu  a ČJ na ZŠ a SŠ 

37. Jednodenní seminář “Hipoterapie” pro učitele ZvŠ, ZŠ a  speciálních škol 

38. “Internet – síťové informační systémy” pro učitele ZŠ a SŠ 

39. Seminář “ Právní základy ochrany přírody, krajiny a životního prostředí”  pro učitele přírodopisu, biologie 

a zeměpisu na ZŠ a SŠ 

40. Seminář “Česká republika a Evropská unie” pro učitele zeměpisu a občanské výchovy na ZŠ a SŠ 

41. Seminář “Místní agenda 21” pro učitele přírodopisu, biologie, zeměpisu a dalších přírodovědných předmětů 

a občanské výchovy na ZŠ a SŠ 

42. Seminář “Klasické a alternativní zdroje energie” pro učitele zeměpisu, fyziky, přírodopisu, biologie a 

občanské výchovy na ZŠ a SŠ 

43.  Seminář “Novinky v astronomii a kosmonautice”  pro učitele zeměpisu, přírodopisu, biologie a fyziky na 

ZŠ a SŠ 

44. Seminář “Jedy a další zdraví škodlivé látky” pro učitele chemie  ( i neaprobované) na ZŠ a SŠ 

45. Cyklus seminářů “Ekologické vzdělávání a výchova v základních a středních školách” pro učitele 

ekologických předmětů ZŠ a SŠ  a pro řídící pedagogické pracovníky  

46. Cyklus seminářů “Židé – dějiny a kultura” pro učitele společenskovědních předmětů  

 

 

29 903/2000-20-172 Speciální základní škola pro žáky   31. ledna 2003 

se specifickými poruchami chování a schopnosti učení 

   Zdeňka Štěpánka 340/2798, 434 01  Most 

 

1. Kurz “Specifické poruchy učení a chování” pro pedagogy ZŠ  

2. Kurz “Poruchy chování – lehká mozková dysfunkce” pro pedagogy ZŠ 

3. Kurz “Arteterapie” pro učitelky MŠ a učitele  ZŠ a SŠ 

4. Seminář “Tréninkový program zaměřený na odstranění grafomotorických obtíží u dětí předškolního a 

školního věku” pro učitele MŠ, ZŠ a speciálních škol 

5. Kurz “Využití výpočetní techniky a speciálních softwarových reedukačních a diagnostických produktů 

v práci s dětmi” pro učitele MŠ, ZŠ a speciálních škol 

6. Seminář “Příprava dítěte s dg. LMD na vstup do školy”  pro učitelky MŠ a 1. st. ZŠ 

7. Seminář “Specifické vývojové poruchy učení a chování – etiologie, diagnostika a reedukace” pro učitelky 

MŠ, učitele 1. i 2. stupně ZŠ a speciálních škol 

8. Kurz “Souhra pravé a levé hemisféry a lateralita” pro učitelky MŠ, ZŠ, vychovatelky ŠD a ředitele škol 

9. Kurz “Podej mi ruku, integrace zdravotně postiženého dítěte” pro učitelky MŠ,  učitele ZŠ a vychovatele 

ŠD 

10. Kurz “Styly učení a didaktické pomůcky pro děti předškolního a školního věku” pro učitelky MŠ,  učitele 

ZŠ a vychovatele ŠD 

 

 

29 904/2000-20-173 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová   15. února 2003 

   škola elektrotechnická  Plzeň 

   Koterovská 85, 307 03  Plzeň 

 

1.  “Kurz základní počítačové gramotnosti” pro učitele bez zkušeností s prací na PC 

2. “Prostředí MS WINDOWS 98/2000 ” pro učitele se základními znalostmi  práce na PC  

3. “Textový editor MS WORD 6.0, 2000 pro začátečníky” pro učitele   

4. “Textový editor MS WORD 6.0, 2000 pro pokročilé” pro učitele  

5. “Tabulkový procesor MS EXCEL v.5, 2000 pro začátečníky” pro učitele  

6. “Tabulkový procesor MS EXCEL  v.5, 2000 pro pokročilé” pro učitele  

7. “Seznámení s Internetem” pro učitele  

8. “Elektronická pošta E-mail – Pegasus Mail, Outlook Expres, Outlook” pro učitele 

9. “Internet pro pokročilé” pro učitele     

10. “Tvorba WWW stránek” pro učitele    

11. “Jak se chránit před viry” pro učitele    



12. “MS Power Point” pro učitele s pokročilými znalostmi práce na PC 

13. “Corel Draw” pro učitele využívající při výuce grafické programy   

 

Osvědčení na kurzy výpočetní techniky se uděluje za předpokladu, že na jednoho účastníka kurzu bude při výuce 

jeden počítač.       

29 905/2000-20-174 Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea 15. prosince 2002 

   Maiselova 15, 110 01  Praha 1 

 

Vzdělávací semináře o židovské kultuře, historii a toleranci pro pedagogy základních a středních škol 

vyučujících  dějepis, občanskou výchovu a český jazyk:  

1. Židovské náboženství, kultura, tradice a umění 

2. Dějiny Židů 

3. Dějiny Židů v Čechách a na Moravě s důrazem na Prahu 

4. Antisemitismus a xenofobie, genocida Židů za 2. světové  války (šoa) 

5. Poválečný vývoj, vztah ČSR k sionismu 

6. O zachráncích a zachráněných 

7. Šoa 

8. Židovské myšlení  

9. Židovský rok 

10. Židovští malíři a sochaři v českém výtvarném umění 

11. Rabínské osobnosti 

12. Českožidovští   autoři v literatuře 20. Století 

13. Biblické osobnosti 

14. Lidský úděl a perspektivy moderního člověka ve světle díla Hanny Arendtové 

15. Stín šoa nad Evropou 

16. Konference Hilsnerova aféra a česká společnost 199-1999 

17. Cyklus přednášek Arnošta Lustiga “Jak učit o holocaustu” 

 

 

29 906/2000-20-175 Vzdělávací středisko na podporu demokracie,   15. února 2003 

   občanské sdružení 

   Kroftova 18/340,  150 00  Praha 5 

  

1. Cyklus seminářů “Rozšiřování EU do střední Evropy” pro učitele a ředitele ZŠ a SŠ  

 

 

31 328/2000-20-176 Pedagogické centrum Ústí nad Labem   15. února 2003 

  Winstona Churchilla 1348/6, 400 01 Ústí nad Labem 

 

Cyklus přednášek “Primární prevence sociálně patologických jevů” pro pedagogické pracovníky všech stupňů a 

typů škol  

1. Úvod do strategie prevence a první pomoci při šikanování – základní výcvikový kurz 

2. První pomoc při šikanování 

3. Léčba šikany – uzdravování skupiny 

4. Drogy ve škole  

5. Závislost v adolescenci – krize dospívání 

6. Problematika psychické manipulace náboženských sekt 

7. Děti jako řešitelé konfliktů 

8. Právní úprava tzv. negativních jevů ve školství 

9. Úvod do problematiky drogových závislostí – pro MŠ 

10. Sexuální výchova, drogy a sexuálně přenosné nemoci 

11. Terapeutická intervence  

12. Právní úprava tzv. negativních jevů ve školství – aspekty trestné činnosti pod vlivem drogy 

 

Cyklus seminářů “Psychologie – pedagogika – speciální pedagogika” pro pedagogické pracovníky všech stupňů 

a typů škol  

1. Posilování pozornosti při vyučování 

2. Jak pracovat s agresivitou a zlostí u dětí 

3. Využití projektivních technik v práci učitele 

4. Lehká mozková dysfunkce v teorii i praxi 



5. Co představuje individuální přístup k dětem s LMD 

6. Mapování sociálních vztahů ve třídě 

7. Psychorelaxace ve školních lavicích 

8. Problematika emocionální inteligence 

9. Repetitorium vývojové psychologie 

10. Volba další studijní cesty jako pedagogický a poradenský problém 

11. Pedagogické problémy současné školy 

12. Pedagogicko-psychologické minimum 

13. Dyslektický inspiromat  

14. Integrace dětí s postižením  

15. Dysporuchy 

16. Praktické dílny s klinickým logopedem 

17. Rozvíjení představivosti v práci s dětmi LMD 

18. Grafomotorika a počáteční psaní 

 

Cyklus seminářů “Společenské vědy pro učitele ZŠ a SŠ  

1. Výchova k občanství  I., II., III. – projekt “Občan” 

2. Výchova k toleranci 

3. Výchova ke zdravému životnímu stylu I., II. 

4. Sexuální výchova – průvodce obdobím dospívání a puberty 

5. Kalokagathie – výchova ke zdraví 

6. Nad učebnicemi Milana Valenty 

7. Ekonomická témata ve výuce občanské výchovy 

8. Ekonomická témata ve výuce občanské výchovy 

9. Výukou k lidskosti, toleranci a proti rasismu 

10. Volba povolání 

 

Cyklus seminářů “ Oblast osobnostního rozvoje a duševní hygieny” pro pedagogické pracovníky  

1. Specifické stresory učitelského povolání 

2. Co sdělujeme, když nemluvíme 

3. Řeč lidského těla 

4. Jak zvládat stres I. a II. 

5. Význam sebereflexe v učitelském povolání 

6. Asertivita v učitelské profesi 

7. Pečujeme o sebe 

8. Verbální komunikace 

9. Učitel – stres a relaxace 

10. Prázdniny trochu jinak 

 

Cyklus seminářů “Prázdniny trochu jinak” pro učitele ZŠ a speciálních škol 

1. Výchovná dramatika pro začátečníky i pokročilé 

2. Dramata mezilidských vztahů a jejich psychologické souvislosti 

3. Řeč lidského těla. Principy výchovné dramatiky 

4. Vizualizační a relaxační cvičení 

5. Kurz kondičního cvičení 

6. Keramická dílna 

7. Kurz řešení krize partnerských vztahů “Jak přežít manželství” 

8. Prázdninové flétnování 

 

“Kurzy cizích jazyků pro nefilology” pro učitele všech stupňů a typů škol  

1. Kurzy německého jazyka 

2. Kurzy anglického jazyka 

3. Kurz italského jazyka 

4. Kurz španělského jazyka 

5. Kurz francouzského jazyka 

 

Cyklus metodických seminářů pro učitele angličtiny  

1. Jak učit gramatice? 

2. Kreativní práce s učebnicí 

3. Hraní rolí a dramatizace 



4. Využití videa v hodinách anglického jazyka 

5. Využití populárních písní ve výuce 

6. Porovnání učebnic angličtiny 

7. Life in the USA – americké reálie 

8. Výuka Aj na 1. stupni a její specifika 

9. Výuka Aj v předškolním věku 

10. Práce s dětmi se SPU a slabšími žáky 

11. Maturitní témata v angličtině 

12. Komunikativní vyučování 

13. Kulturní a politické dění v anglicky mluvících zemích 

 

Cyklus metodických seminářů pro učitele němčiny 

1. Gramatika hrou 

2. Práce s obrázky 

3. Německá dětská literatura a možnosti využití ve vyučování 

4. Video ve vyučování 

5. Čteme a rozumíme – porozumění čtením 

6. Práce se slovní zásobou,  semantizace 

7. Práce s učebnicí WER?WIE?WAS? 

8. Praktická cvičení k novému pravopisu 

9. “Jugendsprache” a hovorové výrazy 

10. Svátky a zvyky v německy mluvících zemích 

11. Využití myšlenkové mapy a asociogramu 

12. Poznáváme německá města 

13. Práce s dětmi se SPU a slabšími žáky 

14. Němčina na CD ROM 

15. Němčina v předškolním věku 

16. Práce s literárními texty 

17. Prvky dramatické výchovy ve výuce Nj 

18. Práce s časopisy 

19. Didaktické hry 

20. Komunikativní vyučování 

21. Fonetika a poslechová cvičení 

22. Maturitní témata v němčině 

23. Kulturní a politické dění v německy mluvících zemích 

 

Pracovní dílny “Letní škola jazyků  pro učitele jazyků všech stupňů a pro pedagogické pracovníky bez 

omezení”  

 

Cyklus metodických seminářů pro méně pokročilé učitele angličtiny a němčiny ZŠ a SŠ 

 

Konverzačně metodické kurzy pro učitele cizích jazyků 

1. Konverzačně-metodický kurz německého jazyka pro němčináře 

2. Konverzačně-metodický kurz jazyka pro angličtináře 

 

Cyklus metodických seminářů “Aktuální problémy v současném jazyce” pro učitele  českého jazyka na 2. stupni 

ZŠ a SŠ 

1. Neologizmy v současné slovní zásobě 

2. Aktuální problémy současné jazykové kultury 

3. Podíl funkce sémantiky ve vyučování české gramatice 

4. Sloveso jako základ věty (syntax včera a dnes) 

5. Problémy současné komunikace 

6. Publicistický text jako materiál pro slohovou a jazykovou analýzu 

7. Dílna moderní didaktiky 

8. Jak učit češtině žáky s rodným jazykem 

9. Hry a hrátky v hodinách české mluvnice 

10. Moderní přístupy v hodinách slohu 

11. Hlasová výchova a rétorika 

 

Kurz “Didaktika matematiky pro učitele základní školy 2” pro učitele matematiky 2. stupně ZŠ a gymnázií 



1. Dynamický přístup k výkladu matematických pojmů 

2. Statistika a finanční matematika 

3. Matematika okolo nás – aplikace školské matematiky 

  

Metodický cyklus “Literatura  aktuálně” pro učitele českého jazyka a literatury na  2. stupni ZŠ a SŠ 

1. Literatura na dlani – práce s konkrétními literárními texty 

2. Publicistický text 

3. Současní autoři a jejich tvorba 

4. Literatura po r. 1989 

5. Rozhovory nad čítankou 

6. Prvky dramatické výchovy ve vyučování i mimo ně 

 

Cyklus seminářů “Pedagogické inovace v práci s dětmi mladšího školního věku” pro učitele 1. stupně ZŠ a 

vychovatele  

1. Český jazyk 

2. Matematika 

3. Prvouka 

4. Vlastivěda 

5. Čtení, psaní, globální čtení 

6. Cizí jazyky 

7. Výchovy  

 

Cyklus seminářů “Předškolní výchova”  pro pedagogické pracovníky MŠ 

1. Vedení MŠ, plánovací, kontrolní a hospitační činnost 

2. Hudební výchova 

3. Jazyková výchova 

4. Výtvarná výchova 

5. Tělesná výchova 

6. Dramatická výchova 

7. Hudebně pohybová výchova 

8. Pracovní výchova 

9. Ekologická výchova 

10. Multikulturní výchova 

11. Logopedická prevence 

12. Sociálně psychologická problematika – dětská agresivita, problémy komunikace, stres, relaxace 

 

Seminář “Multimédia ve výuce”  pro učitele ZŠ a SŠ používající multimédia ve výuce 

1. Počítačová tvorba folií pro zpětný projektor – grafické prezentace 

2. Počítačová videoprojekce pomocí TV okruhu a velkoplošná projekce 

3. Digitální fotoaparát, skener pro PC a jejich využití ve výuce 

4. Použití multimediálního PC při frontální výuce 

 

Cyklus seminářů “Výtvarná výchova” pro učitele výtvarné výchovy ZŠ,  ZUŠ a SŠ 

1. Malba 

2. Kresba 

3. Grafika 

4. Batika 

5. Keramika 

6. Oděvní tvorba, módní návrhářství  

7. Architektura 

8. Historie umění 

9. Lidová řemesla 

10. Loutka v MŠ a ZŠ 

11. Akční tvorba 

12. Práce s přírodními, průmyslovými a netradičními materiály 

13. Průmyslový design 

14. Výtvarná výchova a výtvarné umění 

 

Cyklus seminářů “Didaktika matematiky” pro učitele matematiky SŠ 

1. Výsledky testů schopností 



2. O posloupnostech a číselných řadách 

3. Pokusy ve výuce matematiky 

4. Aplikační úlohy ve výuce matematiky na SŠ 

5. Pronikání žáků do matematiky pomocí zkoumání 

6. Reálný svět a matematické modely 

7. Základy programování 

 

Cyklus seminářů “Didaktika matematiky” pro učitele matematiky ZŠ 

1. Jakým jazykem vykládat matematiku? 

2. Názornost ve vyučování matematice 

3. Jak rozvíjet prostorovou představivost žáků? 

4. Jak učit řešení problém 

 

Cyklus seminářů “Didaktika matematiky 2 ” pro učitele matematiky ZŠ 

1. Dynamický přístup k výkladu matematických pojmů 

2. Statistika a finanční matematika 

3. Matematika okolo nás – aplikace školské matematiky 

 

Cyklus seminářů “Didaktika fyziky ” pro učitele fyziky ZŠ 

1. Nové pojetí školské fyziky, aktuální trendy 

2. Praktikum školních pokusů 

3. Astronomické aktuality 

 

Cyklus seminářů “Didaktika geografie” pro učitele zeměpisu ZŠ a gymnázií 

1. Motivace učebních činností žáků 

2. Myšlenkové mapy ve výuce zeměpisu 

3. Rozvíjení komunikativních dovedností 

4. Didaktické geografické projekty    

 

Kurz “Didaktika chemie” pro učitele chemie ZŠ a SŠ 

1. Demonstrace vybraných částí chemických výukových videopořadů a metodika práce s nimi ve vyučovací 

hodině, exkurze do Spolchemie v Ústí nad Labem 

2. Přednáška z toxikologie na téma drogové problematiky 

3. Didaktické hry s chemickou tématikou 

4. Organická chemie a biochemie 

 

Vzdělávací cyklus pro učitele zeměpisu na základních a středních školách 

1. Historie geografického myšlení, předmět a metody geografických věd 

2. Cíle geografického vzdělávání 

3. Diferenciace fyzickogeografické sféry 

4. Politická a hospodářská mapa světa 

5. Metody geografického  hodnocení regionu 

6. Úvod do topodynamiky 

7. Současná Evropa 

8. Aktivizace učebních  činností  žáků  - metody a formy 

9. Didaktická transformace problematiky životního prostředí 

10. Postavení české republiky ve světě, světovém obyvatelstvu, světovém hospodářství 

11. Životní prostředí  české republiky 

12. Globální problémy lidstva 

13. Stav světa v závěru XX. století 

14. Geografické informační systémy 

 

Semináře “Den geografie” pro učitele zeměpisu ZŠ a SŠ 

1. Aktuální politická mapa světa 

2. Novinky z hospodářské geografie světa a ČR 

3. Globální problémy světa 

 

Cyklus seminářů “Hudební výchova”  pro učitele  Hv na ZŠ a SŠ a vychovatele 

1. Nové směry ve vyučování Hv 

2. Pěvecká výchova a hygiena hlasu 



3. Instrumentální činnost v Hv 

4. Hudebně pohybové činnosti  v Hv 

5. Poslech v hodinách Hv 

6. Hudba ve staletích 

7. Muzikoterapie  

 

Cyklus seminářů “Dramatická výchova” pro učitele ZŠ a SŠ  a vychovatele  

1. Úvod do systému dramatické výchovy, místo DV ve škole 

2. Hry a improvizace pro tvořivé vyučování 

3. Osobnostní a sociální rozvoj 

4. Literatura+dramatická výchova+divadlo 

5. Psychologické aspekty dramatické výchovy 

6. Souvislosti dramatické, hudební a výtvarné výchovy 

7. Dramatická výchova a společenské vědy 

8. Metodika dramatické výchovy 

9. Předmět a louka 

10. Improvizace a hra v rolích 

 

Cyklus seminářů “Informatika” pro učitele informatiky ZŠ a SŠ 

1. Osnovy, volitelné a nepovinné předměty, kroužky ECDL 

2. Hardware, software 

3. Windows a jejich varianty 

4. Textové editory 2+2 

5. Grafika 2+2 

6. Tabulkové procesory 2+2 

7. Databáze 2+2 

8. Komplexní výpočtové řešení  

9. Tvorba školního časopisu 

10. Školní firemní administrativa 

11. Internet  

12. Multimédia 

 

Cyklus seminářů “Základy počítačové gramotnosti” pro pedagogické pracovníky 

1. Hardware, software 

2. Windows a jejich varianty 

3. Textové editory 

4. Grafika 

5. Tabulkové procesory 

6. Databáze 

7. Komplexní výpočtové řešení 

8. Tvorba školního časopisu 

9. Školní firemní administrativa 

10. Programy na zpracování vysvědčení 

11. Internet 

12. Multimédia 

 

Semináře “Tělesná výchova, Dopravní výchova”  pro učitele Tv a dopravní výchovy na ZŠ a vychovatele 

1. Sportovní hry 

2. Instruktážní činnost 

3. Plavání 

4. Význam Tv 

5. Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec 

6. Posilování v hodinách Tv na ZŠ, SŠ 

7. Základní kurz pro pedagogy zajišťující zdravotníky  školních lyžařských zájezdů, STK a ŠvP 

8. Dopravní výchova 

 

Semináře “Přírodopis, ekologická a globální výchova” pro učitele 1. stupně ZŠ a učitele přírodopisných 

předmětů na 2. stupni ZŠ a SŠ  

1. Pět doteků pro trvale udržitelný život 

2. Nové metody a trendy ve výuce, olympiády 



3. Krajina a životní prostředí 

 

Semináře “Dějepis, občanská výchova” pro učitele dějepisu a Ov  na ZŠ a SŠ 

1. Vztahy česko-německé 

2. Vztahy česko- slovenské 

3. Interaktivní metody a netradiční formy výuky 

4. Rómové 

5. Problémy společnosti 

6. Památník Terezín 

7. Sociálně-právní minimum, dokumentace (státní archiv) 

8. Parlament ČR 

9. Exkurze do skanzenu Březno u Loun 

10. Prohlídka Židovského muzea v Praze 

11. Globální problémy lidstva 

12. Evropská unie 

13. Problémy výuky sociologie a politologie na SŚ 

 

Cyklus seminářů  “Učitel – Modul A – metodik, lektor, Modul B – výchovný poradce” 

1. Alternativní vzdělávací programy 

2. Systém pedagogicko-psychologického poradenství 

3. Psychopatologie všedního dne 

4. Specifické problémy výchovy a vzdělávání dětí 

5. Společnost “E” (epilepsie) 

6. Náprava grafomotorických obtíží u dětí školního věku za využití arteterapeutických a relaxačních prvků 

7. Mezipředmětové vztahy a srovnávací metody 

8. Didaktika a netradiční  formy vyučování 

 

 

Cyklus seminářů “Školský management” pro ředitele škol, jejich zástupce a další pedagogické  pracovníky – 

uchazeče o tyto funkce 

1. Základní kurz k řízení škol 

2. Specializační kurz k řízení škol I. 

3. Specializační kurz k řízení škol I. 

4. Specializační kurz  - Evropský perspektivní standard ve vzdělávání 

 

Cyklus seminářů “Manažérská příprava pracovníků řídících školy v období reforem veřejné správy ČR, 

vzdělávací soustavy a vzdělávání v ČR” pro ředitele škol a školských zařízení 

 

Kurz “Instruktor školního lyžování” pro učitele ZŠ a SŠ  zajišťující výcvik na školních lyžařských akcích 

1. Základní kurz 

2. Doškolovací kurz 

 

Výjezdní seminář “Poustky” pro učitele Aj – absolventy projektu G 

 

Jazykově metodické vzdělávání pro vyučující anglického a německého jazyka na  1. stupni ZŠ – tři bloky 

1. Přípravný 

2. Zahajovací 

3. Rozšiřovací 

 

Seminář “Volba povolání”  pro výchovné poradce a učitele předmětů praktických činností,  volba povolání, 

občanská výchova, rodinná výchova  

 

Cyklus seminářů “Odborný a osobnostní růst metodiků a potenciálních multiplikátorů v Ústeckém regionu”  pro 

pedagogické pracovníky 

 

 

31 329/2000-20-177 Pedagogické středisko Hodonín    15. prosince 2002 

   Dobrovolského 4, 695 01  Hodonín 

 

1. Seminář “Jak využít poznatků z dějin výtvarné kultury v hodinách výtvarné výchovy a dějepisu”  pro 



učitele dějepisu, Vv a Čj 

2. Seminář “Řízení na MŠ”  pro ředitelky MŠ  

3. Seminář “Spolu to dokážeme ! (aneb Co by mělo zvládnout dítě, než jde do školy)”  pro učitelky I. stupně 

ZŠ a učitelky MŠ 

4. Seminář “Současná problematika vzdělávání mentálně postižených” pro učitelky speciálních MŠ a 

speciálních škol 

5. Seminář ”Metodika psaní leváků” pru učitelky I.stupně ZŠ a ZvŠ 

6. Seminář “Knihovnické minimum” pro pedagogické pracovníky – začínající školní knihovníky 

7. Exkurze do speciálně pedagogického centra v Hodoníně pro učitelky speciálních MŠ 

8. Pracovní seminář  a beseda “Zajímavá fyzika” pro učitele fyziky ZŠ 

9. Seminář “Instruktáž k fyzikální olympiádě – kat. E,F” pro učitele fyziky  

10. Seminář a dílna “Rodinná výchova a její nezastupitelné místo v koncepci výchovné práce ZŠ”  pro učitele 

rodinné výchovy  

 

 

31 330/2000-20-178 Pedagogicko-psychologická poradna Kolín  31.ledna 2003 

   Jaselská 826, 280 02  Kolín 

 

1. “Úspěšný start – modulární kurz” pro učitelky mateřských a základních škol připravujících děti na úspěšné 

zahájení školní docházky 

2. “Kurz korektivních metod specifických poruch učení a chování se zaměřením na dyslexii, dysgrafii, 

dysortografii a dyskalkulii” pro učitele základních a středních škol 

3. “Poruchy chování u dětí – kurz” pro učitele základních a zvláštních škol a vychovatele školních družin 

 

 

31 331/2000-20-179 Pedagogicko-psychologická poradna Kroměříž  31. ledna 2003 

  Jánská 9, 767 01  Kroměříž 

 

1. “Specifické vývojové poruchy učení  I. – prevence SVPU u předškolních dětí”  pro učitelky a ředitelky  

MŠ 

2. “Specifické vývojové poruchy učení  II. – na základních školách” pro učitele a ředitele ZŠ, učitele 

dyslektických tříd a integrovaných žáků, pro učitele jazykových předmětů 

3. “Specifické vývojové poruchy učení III. – na speciálních školách” pro učitele a ředitele speciálních škol 

4. “Specifické vývojové poruchy učení  IV. – na středních školách” pro učitele a ředitele středních škol 

 

 

31 332/2000-20-180 Pedagogicko-psychologická poradna Náchod  31. ledna 2003 

   Raisova 1816, 547 01  Náchod 

 

1. “Kurz reedukace specifických vývojových poruch učení na ZŠ” pro učitele ZŠ vyučující zejména jazyky 

2. “Praktická psychologie pro začínající učitele” pro  učitele ZŠ a ZvŠ  

 

 

31 333/2000-20-181 Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc  31. ledna 2003 

   U Sportovní haly 1,  772 00  Olomouc 

 

1.  “Kurz nápravy specifických poruch učení a chování pro učitele” pro učitele ZŠ a SŠ, zejména pro učitele 

jazykových předmětů a výchovné poradce 

 

31 334/2000- 20-182 Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň  31. ledna 2003  

   Petřínská 43,  307 01  Plzeň 

 

1.  “Vzdělávací a výcvikový cyklus seminářů se zaměřením na specifické poruchy učení a jejich korekci” pro 

učitele ZŠ 

2. Semináře “Úvod do problematiky multikulturní výchovy” pro ředitele škol a školských zařízení a pro učitele 

a vychovatele ZŠ, SŠ a speciálních škol 

3. Semináře “Výcvik pedagogických pracovníků v oblasti záměrného rozvíjení sociálních dovedností dětí” pro 

učitele a vychovatele ZŠ a SŠ 

 

31 335/2000-20-183 Pedagogicko-psychologická poradna Prostějov  15. února 2003 



   Vrchlického 5,  796 01  Prostějov 

 

1. Semináře  “Speciálně pedagogická diagnostika a prevence, diagnostika a reedukace specifických poruch 

učení”  pro učitelky MŠ a učitele ZŠ 

2. Semináře “Základy psychologicko-pedagogické diagnostiky, prevence a individuálního přístupu k žákům”  

pro učitele 1. stupně ZŠ , zejména neúplných ZŠ 

3. Semináře  “Metoda dobrého startu”  pro učitelky MŠ, učitele 1. stupně ZŠ a ZvŠ, učitele speciálních tříd 

4. Seminář  “Výuka angličtiny u dětí se specifickými poruchami učení”  pro učitele Aj na ZŠ a SŠ u dětí 

s diagnostikovanou specifickou poruchou učení 

5. Seminář  “Práce s maskou”  pro učitele ZŠ a SŠ 

6. Seminář  “Práce s hlínou – tvar a tvarování”  pro učitelky MŠ a ŠD, učitele výtvarné a pracovní výchovy 

na základních a středních školách, v učňovských zařízeních a  speciálních školách   

 

 

31 336/2000-20-184 Pedagogicko-psychologická poradna  Trutnov  31. ledna 2003 

   Lomní 357,  541 01 Trutnov 

 

1.  “Kurz pro nápravce specifických vývojových poruch učení na ZŠ”  pro pedagogy ZŠ 

 

31 338/2000-20-185 Centrum nové naděje, občanské sdružení   15. ledna 2003 

   739 43 Staříč 639, okres  Frýdek – Místek 

 

Semináře a přednášky “Prevence sociálně patologických jevů  ve  škole” pro pedagogické pracovníky všech 

typů škol a školských zařízení  ve třech výcvikově vzdělávacích blocích: 

1. Látkové závislosti 

2. Jak na sociálně patologické jevy ve škole 

3. Komunikace ve škole 

 

31 342/2000-20-187 Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání,  15. prosince 2002 

   občanské sdružení 

   Vinohradská 109,  130 00  Praha 3 

 

1. Výcvikový kurz “Organizační prostředky a efektivnější výuka” pro učitele ZŠ a SŠ 

2. Kurz “Komunitní kruh krok za krokem”  pro učitele všech stupňů škol 

 

31 344/2000-20-188 EDUXE, spol. s r.o.      31. prosince 2002 

   Hlavní 28,  691 06 Velké Pavlovice 

   

1. Základní školení k užívání učebních pomůcek LEGO DACTA pro pedagogické pracovníky 

2. Tématická soustředění LEGO DACTA pro pedagogické pracovníky 

3. Cyklus seminářů o učebních pomůckách LEGO DACTA pro  pedagogické pracovníky 

 

 31 345/2000-20-189 Masarykova univerzita Brno    31. ledna 2003 

   Pedagogická fakulta – Katedra historie 

   Poříčí 7, 603 00  Brno 

 

Čtyři uzavřené cykly přednášek “Co nebylo v učebnicích dějepisu” pro učitele dějepisu základních a středních 

škol :  

1. ročník 

 Kapitoly z dějin Moravy 

 Kapitoly o pravěku 

 Fenomén křížových výprav 

 Velké revoluce novověku a jejich vliv na vznik občanské společnosti 

 Rusko a sovětský  blok 

 Kapitoly o nejstarších národních dějinách 

 Aktivizující vyučovací metody v dějepise 

 Ústavní vývoj českých zemí 

 Církevní řády 

 Česká reformní škola 

 



2. ročník 

 Politické strany první republiky 

 osobnosti první republiky 

 Každodenní život měst v raném novověku 

 Vývoj výtvarného umění I. 

 Vývoj výtvarného umění II. 

 Problematika učiva dějepisu a jeho standardizace 

 Kapitoly z dějin starověku 

 Nástin církevních dějin 

 Češi v cizině 

 Národnostní problematika v českých dějinách 19. a 20. století 

 

3. ročník 

 Poměry na Balkáně ve 20. století 

 Západní demokracie po 2. sv. válce 

 Autoritativní státy ve 20. století 

 Programy a výhledy čs. politických reprezentací za 2. sv. války 

 Poválečné Československo – perspektivy a realita 

 Poúnorový vývoj. Politické procesy a stalinizace režimu v ČSR 

 Rok 1968 – pokus o reformu 

 Antická civilizace na Apeninském poloostrově a školní dějepis 

 Procházka Brnem 

 Přednášky  s regionální problematikou 

 

4. ročník 

 Česko-slovenské vztahy ve 20. století 

 Územní vývoj českého státu 

 Některé problémy regionální historie 

 Podkarpatská Rus jako součást 1. republiky 

 Poválečná Čína 

 Třetí čs. odboj 

 Každodenní život, rodina, domácnost v městech raného novověku 

 Úvod do genealogie a heraldiky 

 Hraný historický film a školní dějepis 

 Z dějin Izraele – mýty, legendy a stereotypy českých dějin 

 

 

31 346/2000-20-190 Pedagogické centrum Ostrava    15. února 2003 

   Blahoslavova 1576/2, 702 00  Ostrava 

Pracoviště Nový Jičín 

1. Prevence sociálně patologických jevů – pro pedagogy ZŠ. ZvŠ a SŠ – drogové preventisty  

2. Výchovné problémy u dětí – pro výchovné poradce i pedagogy 

3. Práce se školní třídou jako skupinou – pro výchovné poradce i pedagogy 

4. Praktické činnosti – práce s počítačem – pro učitele všech typů škol bez základní znalosti práce s PC 

5. Počítačová gramotnost pro knihovníky – pro učitele – správce školních knihoven 

6. Počítačová grafika – pro učitele se základními znalostmi práce s PC 

7. 602 pro PC - pro učitele se základními znalostmi práce s PC 

8. Vyzrajeme na počítač – pro učitele bez znalosti práce s PC 

9. Učím v 1.třídě  - pro učitelky v 1.třídě 

10. Procházky světem výtvarného umění – III.  pro učitele Vv  ZŠ, SŠ a ZUŠ 

11. Výtvarná výchova v 9.ročníku ZŠ – pro učitele Vv na II. stupni ZŠ 

12. Výtvarná kultura na ZŠ II. - pro učitele Vv na II. stupni ZŠ 

13. Zprostředkování umění II.- pro učitele Vv  

14. Dějiny 20. stol. 1945 - 1960 - pro učitele dějepisu 

15. Dějiny 20. stol. 1960 - 1980 - pro učitele dějepisu 

16. Dějiny 20. stol. 1980 - 2000 - pro učitele dějepisu 

17. Judaismus – pro učitele Ov a rodinné výchovy na ZŠ a SŠ  

18. Seminář Mgr. Jaroslavy Staňkové – pro učitele hry na housle ZUŠ 



19. Vzdělávací program “Kompetence manažera 21. století aneb Manažerská příprava pracovníků řídících školy 

v období reforem veřejné správy ČR, vzdělávací soustavy a vzdělávání v ČR”   pro pedagogické 

pracovníky  

20. Využití zahrady k Tv činnostem 

21. Barevné cvičení 

22. Šikanování na školách I 

23. Šikanování na školách II 

24. Základní lyžařský kurz pro instruktory školního lyžování 

25. Doškolovací lyžařský kurz pro instruktory školního lyžování (internátní) 

26. TĚLO KOPŘIVNICE, FULNEK, FRENŠTÁT  aneb setkání učitelů Tv 

27. Zdravá škola 

28. Těloprotažení II 

29. Komunikace a řešení konfliktů 

30. Osobní jednání, vedení porad 

31. Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

32. Vychovatel SVČ 

33. Management SVČ III 

34. Komunikace s dětmi v MŠ 

35. Vedení ZUŠ (1. a 2.část) 

36. Úvod do PC pro učitelky MŠ 

37. MS Excel pro řídící pracovníky 

38. Využití MS Office pro řídící pracovníky 

39. Úvod do PC a Windows 95 pro začátečníky 

40. Windows 95 pro pokročilé 

41. MS Word pro začátečníky 

42. SGP Baltazar pro začátečníky 

43. Baltazar pro pokročilé 

44. Word pro pokročilé ŘP 

45. MS Outlook a MS Powerpoint pro řídící pracovníky 

46. Internet pro řídící pracovníky 

47. Výukové programy 

48. Multimediální odpoledne 

49. Počítače ve školství 

50. MS Word pro pokročilé 

51. MS Excel 

52. Baltík 3,0 pro Windows 

53. Internet I. - Základy 

54. Internet II - práce s informacemi 

55. Internet III - tvorba www stránek   

56. Autentický text v němčině 

57. Wir schreiben nach den neuen Regeln 

58. Jazykový kurz německého  jazyka pro začátečníky 

59. Jazykový kurz německého  jazyka pro mírně pokročilé 

60. Jazykový kurz německého  jazyka pro pokročilé 

61. Životní dovednosti - tajemství úspěchu 

62. Strategie vedení třídy 

63. Jak na to ve Vv - I. 

64. Jak na to ve Vv - II. 

65. Procházky světem výtvarného umění II 

66. Výtvarná výchova v projektech II 

67. Jak zprostředkovávat výtvarné umění 

68. Výtvarná výchova v 8.r. ZŠ 

69. Dějiny 20. století (1914 - 1938) 

70. Druhá světová válka (1939 - 1945) 

71. Náboženské sekty II 

72. Voda 

73. Sukulenty na školách, pokojové bonsaje 

74. Receptář pro praktické činnosti 

75. Stavba vyučovací hodiny HN 

 



Pracoviště Opava 

1. “Metodický seminář jazyka anglického” pro neaprobované učitele AJ 

2. “Metodický seminář jazyka německého” pro  neaprobované učitele NJ 

3. “Norma znalostí zdravotníka zotavovacích akcí” pro pedagogy vykonávající funkci zdravotníků na školních 

akcích  

4. “Základní práce s tabulkovým  procesorem EXCEL” pro pedagogické pracovníky 

5. “Samostatný seminář Windows 95, resp. WINDOWS 98” pro pedagogické pracovníky 

6. “Cyklus 3 seminářů pro práci na PC pro začátečníky” pro pedagogické pracovníky bez znalostí práce na PC 

 

Pracoviště Ostrava 

Aktuální témata dneška 

1. Peer program (prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže)  pro výchovné poradce ZŠ, 

protidrogové preventisty ZŠ, učitele humanitních předmětů  ZŠ a víceletých gymnázií 

2. Řešení konfliktů 

3. Kurz komunikačních dovedností  I. a II. 

4. Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

5. Výchova k občanství 

6. Přednáška “Náboženství a náboženské sekty”  pro pedagogy  

7. Evropská unie – charakteristika a integrační program 

 

Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie 

1. Nondirektivní diagnostický rozhovor pro učitele všech typů škol 

2. Humanistická psychologie jako inspirativní zdroj výchovy  pro učitele všech typů škol 

3. Psychická zátěž v profesi učitel pro učitele všech typů škol 

4. Zvládání psychické zátěže u učitele  pro učitele všech typů škol 

5. Psychická zátěž u dětí základních škol pro učitele všech typů škol 

6. Pedagogická eterapie: Bylo? Nebylo? 

7. Specifika práce s dyslektiky na 1. a 2. stupni ZŠ 

8. Specifické poruchy učení a chování – informační kurz 

9. Seminář “Jak vychovává rodina” pro učitele rodinné výchovy a další pedagogy 

10. Přednáška “Xenofobie, rasismus a anarchismus” pro pedagogy 

11. Kurzy “Setkání – osobnost, harmonie rovnováha; blízkost; mezilidská interakce” pro pedagogické 

pracovníky všech typů a stupňů škol 

 

Předškolní výchova  

1. Cvičení na velkém míči 

2. Cvičíme a hrajeme si 

 

První stupeň ZŠ, obecná škola 

1. Slovní úlohy ve výuce matematiky na l. stupni ZŠ  pro učitele 1. stupně ZŠ 

2. Geometrická terminologie a frazeologie na 1. stupni ZŚ (popis geometrické situace, geometrické diktáty, 

popis konstrukce) pro učitele 1. stupně ZŠ 

3. Kalkulátor na 1. stupni ZŠ. Klady, zápory a řešení vybraných matematických úloh pro učitele 1. stupně ZŠ 

4. Oživení lidových tradic a zvyků 

5. Proměny keramické hlíny 

6. Konstrukční hry s vlnitou lepenkou 

7. Zkuste to jinak 

8. Psychomotorická cvičení 

9. Nácvik psaní v 1. třídě 

 

Školní družiny, školní kluby 

1. Kurz “Vánoční vazba”  pro učitele Vv a vychovatele ŠD a   pedagogy vedoucí zájmové kluby 

   

Český jazyk a literatura 

1. Seminář “Komunikát a text”  pro učitele Čj základních škol a gymnázií 

2. Seminář “Výuka literatura komunikace v hodinách češtiny” 

3. Přednášky “Vlastní jména osobní” pro učitele Čj základních a středních škol 

 

Cizí jazyky 

1. Children with special needs in English classes (děti se specifickými potřebami v hodinách AJ) 



2. Stories in English Language Teaching  (příběhy ve výuce angličtiny)  

3. Cyklus seminářů výuky anglického jazyka Projekt – G pro neaprobované učitele       4. a 5. tříd 

základních škol 

4. Cyklus seminářů výuky francouzského jazyka pro učitele francouzštiny základních škol 

5. Metodicko-jazykový kurz němčiny pro začínající učitele vyučující na I. a II. stupni základních škol 

6. Metodicko-jazykový kurz angličtiny pro začínající učitele vyučující na I. a II. stupni základních škol 

7. Cyklus seminářů “Využití dramatických postupů a prvků v hodinách anglického jazyka” pro učitele Aj na 

ZŠ, SOŠ a SOU s dobrou znalostí jazyka 

8. Výjezdní intenzivní metodicko-jazykový kurz angličtiny pro učitele vyučující na I. a II. stupni ZŠ a 

víceletých gymnázií 

9. Metodický kurz němčiny pro neaprobované učitele 

 

Matematika 

1. Hodnocení a rozbor písemných prací z matematiky  

2. Seznámení s řadou matematických učebnic a doplňkovou literaturou  pro učitele matematiky ZŠ a 

víceletých gymnázií 

3. Řešení zajímavých úloh z amerického časopisu  Mathematics  Teaching in the Middle School I. a II. 

 

Zeměpis, geografie                                

1. Informační zdroje pro realizaci evropské dimenze v geografickém vzdělávání na základních a středních 

školách 

2. Cyklus seminářů “Národy na konci 20. století – emancipace nebo nacionalismus?” 

 Etnická mozaika současného světa 

 Peripetie balkánských národů 

 Národnostní rozpory v Rusku a na Ukrajině 

 Čína na Prahu 21. století 

 Kavkazský region a Kurdistán 

 Středoasijské státy – nejmladší region světa 

 Tibet, Kašmír a Paňdžáb – neuralgické body v nitru Asie 

 Jihovýchodní Asie – pestrá směs jazyků a náboženství 

 Indie – největší multietnická společnost světa 

 Východní Středomoří a Blízký Východ 

 Africké národy a státy – vyzrávání nebo chaos 

 Americké multietnické společnosti 

 

Chemie 

1. Tvořivé pojetí učiva a divergentní úlohy v chemii 

2. Motivační prvky v chemii 

 

Přírodopis, biologie                

1. Civilizační choroby a výchova k jejich prevenci 

2. Národní parky USA 

3. Evropské botanické zahrady 

 

Hudební výchova  

1. Tvořivé prvky v Hv na 1. stupni s využitím relaxace 

2. Hudební hry pro 1. - 3. ročník ZŠ 

3. Relaxace a uvolnění dětí ve vyučování 

4. Kurz “Metodika I. a výuka hry na zobcovou flétnu a ozdravných dechových cvičení”  pro učitele MŠ a 1. 

stupně ZŠ, učitele Hv na ZŠ, vychovatele školních družin  a výchovných zařízení ve školství 

5. Kurz “Metodika II. a výuka hry na zobcovou flétnu a ozdravných dechových a pohybových cvičení”  pro 

učitele, vychovatele a další pedagogické pracovníky  vedoucí zájmové   útvary  MŠ, NŠ, ZUŠ, ŠD a 

DDM  

6. Kurz “Metodika využití kytary při výuce v hudební výchově na ZŠ  pro učitele, vychovatele a další 

pedagogické pracovníky  vedoucí zájmové   útvary  MŠ, NŠ, ZUŠ, ŠD a DDM  

 

Dějepis 

1. Národnostní vývoj Československa po roce 1945 

2. Tzv. obrodný proces, invaze spojeneckých vojsk a počátky normalizace na Ostravsku 1968 - 1971 

3. Klíčové mezníky vývoje Československa v letech 1945 - 1989 



 

Tělesná výchova 

1. Seminář “Vybrané netradiční sporty (softbal, florbal, aerobik)”  pro učitele Tv všech druhů a stupňů škol 

2. Snowboardový instruktorský kurz pro aprobované učitele Tv 

3. Lyžařský instruktorský kurz pro aprobované učitele Tv 

 

Exkurze 

1. Exkurze “Vizovice, jak je neznáte”  pro učitele chemie, dějepisu a zeměpisu základních a středních škol, 

vychovatele ŠD a učitelky MŠ 

2. Exkurze “Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně”  pro učitele fyziky, chemie a zeměpisu ZŠ a SŠ  

 

Informatika, výpočetní technika 

1. Kurz “MS DOS a Windows” pro pedagogické pracovníky 

2. Kurz “Práce s textem – Word pro začátečníky”  pro pedagogické pracovníky 

3. Kurz “Internet” pro pedagogické pracovníky všech typů škol a školských zařízení 

4. Kurz “Windows 9x (Windows 95, 98)”  pro pedagogické pracovníky 

5. Kurz “Práce s tabulkami – Excel pro začátečníky” pro pedagogické pracovníky 

6. Kurz “Práce s tabulkami – Excel pro pokročilé” pro pedagogické pracovníky 

7. Kurz “Práce s texty – Word pro pokročilé” pro pedagogické pracovníky 

8. Kurz “Úvod do správy systému” pro pedagogické pracovníky 

9. Semináře “Algoritmy a programování” pro učitele matematiky a pedagogy vyučující výpočetní techniku na 

školách  

10. Tvorba WWW stránek pro pedagogické pracovníky 

11. Úvod do počítačové grafiky pro pedagogické pracovníky 

12. DELPHI I - nejnovější trend a základy objektového programování pro učitele IVT na SŠ a gymnáziích 

13. DELPHI II - objektové programování pro pokročilé pro učitele IVT na SŠ a gymnáziích 

 

 

31 348/2000-20-191 Základní škola Brandýs nad Labem   15. prosince 2002 

   Palachova 3327, 250 01  Brandýs nad Labem 

 

1. Kursy výukových programů v oblasti výpočetní techniky pro pedagogické pracovníky 

2. Kurs “Školský management” pro pedagogické pracovníky 

3. Cyklus seminářů “Tvorba myšlenkových map” pro pedagogické pracovníky 

4. Cyklus seminářů ”Učíme se učit” pro pedagogické pracovníky 

5. Kurs “Výpočetní technika a škola” pro učitele ZŠ a SŠ 

6. Cyklus seminářů “Projekty ve škole” pro učitele ZŠ a SŠ 

7. Seminář “Úspěšný život - zdravý životní styl” pro pedagogické pracovníky 

8. Seminář “Čteme lépe” pro učitele ZŠ a SŠ 

9. Cyklus seminářů “Systémová výuka - dynamický vzdělávací systém” pro učitele ZŠ a SŠ 

 

Osvědčení pro kursy výpočetní techniky se uděluje za předpokladu, že na jednoho účastníka kursu bude při 

výuce jeden počítač. 

 

29 898 / 2000-20-192 PAU – Přátelé angažovaného učení,    15. ledna 2003 

   občanské sdružení,  277 42   Obříství   1  

  

Tvůrčí dílny pro učitele všech typů škol “Proměny školy prostřednictvím proměny učitelů” : 

Moderní modely vzdělávání 

1. Cesty k inovativní škole 

2. Zajišťování kvality ve školství – evaluační systém a místo sebeevaluace  školy v něm 

3. Tradice české pedagogické tvořivosti jako inspirace pro inovace v 21. století 

4. Pedagogika M. Montessori v teorii a praxi 

5. Pedagogika Jenského plánu v praxi 

6. projektové vyučování – škola trochu jinak 

7. Globální vzdělávání v podmínkách české školy 

8. Klasický vzdělávací model tradiční české školy a alternativní formy výuky 

9. Od školy transmisivní ke škole konstruktivní 

10. Moderní modely vyučování 

11. Hodnocení ve vyučování 



 

Evropské kompetence pro žáka i učitele 

1. Životní dovednosti – tajemství úspěchu 

2. Závislost – příběh, který se stal 

3. Literární výchova jako prostředek rozvoje osobnosti žáka 

4. Výchova k toleranci a proti rasismu 

5. Systémové myšlení 

6. Kooperativní vyučování a učení 

7. Využití evropských vzdělávacích projektů 

8. Jak a proč začít se skupinovou prací 

 

Efektivní řízení školy 

1. Strategie vedení třídy 

2. Řízení kvality 

3. Autonomie školy 

4. Kurikulum školy a klíčové kompetence 

5. Školní psycholog a integrační program školy 

6. Netradiční práce třídního učitele 

 

Metodické návštěvy školy 

1. Kurikulum školy – ZŠ Táborská, Praha 4 

2. Škola pro děti – ZŠ Dr. J. Malíka, Chrudim 

3. Škola trochu jinak – ZŠ Obříství 

4. Škola pro všechny – ZŠ J. Palacha, Brandýs nad Labem 

5. Svobodná škola – ZŠ Londýnská Praha 

 

Lektor PAU 

1. Lektorské dovednosti – základní kurz 

2. Dílna o dílně 

 

31 340/2000-20-194 Středisko služeb školám     15. ledna 2003 

   Palackého 48, 488 04  Jablonec nad Nisou 

 

1. Cyklus seminářů “Cesty k efektivní výuce” pro pedagogy ZŠ a SŠ 

2. Cyklus seminářů “Moc a síla slov ve výchově” pro pedagogy MŠ, ŠD a DD 

3. Cyklus seminářů  “Škola v nových podmínkách” pro ředitele škol a jejich zástupce 

4. Cyklus seminářů “Tvorba a řízení projektu” pro minitýmy učitelů ZŠ a SŠ z jedné školy 

5. Cyklus seminářů  “Nové směry ve školství” pro učitele všech typů škol 

6. Cyklus seminářů “Výchova k občanství” pro učitele Ov a základů společenských věd ZŠ a SŠ 

7. Cyklus seminářů “Výchova ke zdravému životnímu stylu” pro pedagogy všech stupňů a typů škol 

8. Cyklus seminářů “Rekondiční program pro pedagogické pracovníky” pro pedagogy všech stupňů a typů 

škol 

9. Cyklus seminářů “Jak zvládat změnu” pro pedagogy všech stupňů a typů škol 

10. Kurz “Konverzační témata pro výuku německého jazyka” pro učitele Nj  na ZŠ a SŠ 

11. Cyklus seminářů “Práce s dětským recitátorem” pro pedagogy ZŠ a SŠ vyučující dramatickou výchovu 

12. Kurzy “Práce s osobním počítačem” pro pedagogické pracovníky 

 

 

31 341/2000-20-195   Středisko služeb školám Krnov    31. prosince 2002 

Opavská 40, 794 01  Krnov 

 

1. “Další vzdělávání ředitelů škol v okrese Bruntál” pro ředitelky MŠ, ředitele ZŠ a SŠ  

2. “Kurz německého pro začátečníky” pro všechny pedagogické pracovníky 

3. “Kurz jazyka německého pro pokročilé” pro učitele Nj na I. stupni ZŠ - absolventů N-projektu  a 

aprobovaných učitelům Nj na ZŠ a SŠ 

4. “Kurz jazyka anglického pro začátečníky” pro všechny pedagogické pracovníky 

5. “Kurz anglického jazyka pro pokročilé” pro učitele Aj na I. stupni ZŠ - absolventů G-projektu a 

aprobovaných učitelům Aj na ZŠ a SŠ 

6. Přednáška “Co může pro svého žáka udělat učitel” pro učitele MŠ, ZŠ a SŠ 

7. Seminář “Specifika rómského etnika” pro pedagogické pracovníky 



8. Semináře “Logopedie – alternativní postupy”  pro logopedické asistentky MŠ a ZŠ 

9. Seminář “Komunikační dovednosti učitele volby povolání” pro učitele – absolventy kurzu Volba povolání 

10. Seminář “Setkání začínajících učitelů” pro pedagogy s praxi do dvou let 

11. Seminář “Začít spolu” pro učitelky MŠ 

12. Seminář “Tématické a projektové plánování” pro učitelky MŠ 

13. Seminář “Principy individualizace a styly učení” pro učitelky mateřských škol 

14. Seminář “Hrajeme si s písničkou” pro učitelky MŠ 

15. Seminář “Lidové tance” pro učitelky MŠ, vychovatelky ŠD a učitele Tv na ZŠ, ZvŠ a SŠ 

16. Seminář “Setkání učitelů 1. stupně” pro učitelky 1. stupně ZŠ a vychovatelky ŠD 

17. Seminář “Dítě jako osobnost” pro učitelky MŠ, vychovatelky ŠD a DD a učitele ZŠ 

18. Semináře “Český jazyk” pro učitele Čj na ZŠ a SŠ 

19. Semináře “Děti s poruchami učení” pro učitele pracující s integrovanými dětmi 

20. Semináře “Matematika na ZŠ a SŠ”  pro učitele matematiky ZŠ a SŠ 

21. Semináře “PC ve výuce” pro učitele všech typů škol 

22. Semináře “Fyzika nově na základní škole” pro učitele fyziky na ZŠ 

23. Semináře “Zeměpis – novinky pro učitele” pro učitele zeměpisu na ZŠ a SŠ 

24. Přednášky “Současné dějiny” pro učitele dějepisu a zeměpisu na ZŠ a SŠ 

25. Semináře “Nové trendy v tělesné výchově” pro učitele tělesné výchovy  na ZŠ a SŠ 

26. Semináře “Nové formy práce v hodinách Hv” pro učitele ZŠ a ZUŠ 

27. Seminář “Písmo na základní škole” pro učitele Vv na ZŠ 

28. Seminář “Práce s loutkou” pro učitelky  MŠ a 1. stupně ZŠ a vychovatelky ŠD   

29. Seminář “Právní úprava tzv. negativních jevů ve školství” pro výchovné poradce základních a středních škol 

30. Dílny “Jak získat děti ke spolupráci”  pro učitelky MŠ a učitele ZŠ 

31. Exkurze a dílna “Vzdělávací zájezd pedagogického kolektivu” pro kolektivy pedagogů jedné školy 

 

 

32 765/2000-20-200  Sdružení Podané ruce     31.ledna 2003 

   Kroftova 64, 616 00  Brno – Žabovřesky 

 

1. Kurzy “Prevence drogových závislostí” pro pedagogy a výchovné poradce všech typů a stupňů škol a 

školských zařízení  

 

  

 
 

 

 

Oznámení o úpravě učebních osnov studijního oboru 53-43-M/001 (JKOV : 53-08-6/00) 

Zdravotní laborant 
 

 Č.j. : 12 024/2001-23 
 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje schválení inovovaných učebních osnov 

odborných předmětů klinická biochemie, cvičení z klinické biochemie a odborná praxe  pro studijní obor 

53-43-M/001 (JKOV : 53-08-6/00) Zdravotní laborant. Schválené učební osnovy uvedených vyučovacích 

předmětů se zároveň uvádějí v úplném znění. 

 

 

V Praze dne 12. února 2001 

 

                                                                         Ing. Vojtěch  Š r á m e k  v.r. 

                                                                                  ředitel odboru 

                                                         středního a vyššího odborného vzdělávání   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a 

učebních textů
*
 následující tituly: 

 

 

pro základní školy: 

Hirschová, M.: Český jazyk pro 9. ročník ZŠ 2007 Prodos součást 

ucelené řady 

Č.j.: 12207/2001-22; cena: 77,70 Kč    

Rosecká, Z. a kol.: Matematika pro 3. ročník ZŠ 

(učebnice – Počítej a zamýšlej se; pracovní sešity – Tak 

je lehké dělení, Jak jsem dobrý počtář, Zkus rýsovat 

s Kryšpínkem) 

2007 Nová škola součást 

ucelené řady 

Č.j.: 12836/2001-22; cena: 49 + 3 x 20,00 Kč    

Rosecká, Z. a kol.: Matematika pro 4. ročník ZŠ 

(učebnice – Počítám a uvažuji; pracovní sešity – Chci 

závodit s kalkulačkou, Počítání s velkými čísly, Dělání 

smutky zahání, Já chci také rýsovat) 

2007 Nová škola součást 

ucelené řady 

Č.j.: 12837/2001-22; cena: 49 + 4 x 20,00 Kč    

Rosecká, Z. a kol.: Matematika pro 5. ročník ZŠ 

(učebnice – Uvažuj, odhaduj, počítej; pracovní sešity – 

Počtářské chvilky, Od příkladů ke hvězdám, Cestujeme 

po republice, Jak je lehká geometrie) 

2007 Nová škola součást 

ucelené řady 

Č.j.: 12838/2001-22; cena: 49 + 4 x 20,00 Kč    

                                                           
*
  Zařazení do seznamu učebnic a učebních textů nabývá účinnosti až po vydání uvedených titulů. Na učebnice a 

učební texty uvedené v tomto Věstníku MŠMT ČR se vztahuje nařízení vlády ČR č. 15/1994 Sb., o bezplatném 

poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. 



 

 

 

pro střední školy: 

Kostečka, J.: Český jazyk pro 1. ročník gymnázií 2007 SPN  

Č.j.: 12088/2001-23; cena: 89,00 Kč    

Lepil, O.: Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a 

vlnění 

2007 Prometheus součást 

ucelené řady 

Č.j.: 12256/2001-22; cena: 89,00 Kč    

 

pro zvláštní školy: 

Linec, V., Kábele, F.: Slabikář Naše čtení I pro 1. 

ročník zvláštní školy 

2007 Scientia součást 

ucelené řady 

Č.j.: 13029/2001-24; cena: 146,00 Kč    

Linec, V., Kábele, F.: Slabikář Naše čtení II pro 2. 

ročník zvláštní školy 

2007 Scientia součást 

ucelené řady 

Č.j.: 13030/2001-24; cena: 156,50 Kč    

 
 

 

 

 

 

Ztráta razítek 

 

Dne 21.12.2000 došlo ke ztrátě 1 ks obdélníkového razítka s textem: 

 

Diagnostický ústav pro mládež 

a Střediska výchovné péče 

pro děti a mládež 

pracoviště 

Zákrejsova 32, Ostrava-Přívoz 

 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 21.12.2000 je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 12 375/2001-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 30.1.2001 došlo ke ztrátě 1 ks kulatého razítka s textem: 

 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC, spol. s.r.o 

Řepčínská 101 

OLOMOUC 

 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 30.1.2001 je třeba považovat za neplatné. 

Čj. 12 747/2001-20 



 


