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Informace o statistickém zjišťování v roce 2014 – výkaz S 5-01

V souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky 
a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol 
a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
vzor formuláře výkazu o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních 
školách a konzervatořích podle stavu k 31. 5. 2014 (S 5-01), který obsahuje údaje podle přílohy č. 2, čl. 8a uve-
dené vyhlášky. 

Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost střední školy nebo konzervatoře, s výjim-
kou škol při zařízeních pro výkon ústavní či ochranné výchovy. 

Výkaz bude odeslán příslušnému správnímu úřadu elektronicky po síti Internet na určený server do 10. června 
2014.

Bližší informace včetně Pokynů a vysvětlivek k vyplnění výkazu budou zveřejněny na stránkách
www.msmt.cz.

ČÁST OZNAMOVACÍ
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S 5-01 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝCHOVY 
Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis . 

Právnická osoba odešle výkaz za školu elektronicky do 10. 6. 2014. 
(blíže viz Pokyny a vysv tlivky) 

VÝKAZ 
o p ihlášených a p ijatých uchaze ích 
do 1. ro níku denní formy vzd lávání 
ve st edních školách a konzervato ích 

podle stavu k 31. 5. 2014 

P edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady vydalo 
Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resortní identifikátor školy 
(IZO) 

       

 
 Škola  

 
Obec PS  
 
Ulice p. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. Celkové po ty p ihlášených a p ijatých uchaze  v 1. kole p ijímacího 

ízení do 1. ro níku denní formy vzd lávání  

 íslo 
ádku Celkem 

a b 2
P ihlášených  0201  

z toho konali p ijímací zkoušku 0201a  
P ijatých  0202  

z toho odevzdali zápisový lístek 3) 0202a  
z toho op tovn  uplatnili zápisový lístek 4) 0203  

z . 0202 p ijatých na základ  odvolání 0204  
3) Uvede se po et p ijatých uchaze , kte í škole odevzdali zápisový lístek a 

nepožádali o jeho zp tné vydání. 
4) Rozumí se p ijatí uchaze i, kte í již uplatnili zápisový lístek na jiné škole, 

vyžádali si ho zp t a znovu uplatnili v 1. kole p ijímacího ízení ve vykazující 
škole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odesláno dne: Razítko: Podpis editele školy: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (v . linky): 
 
 
e-mail: 
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Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2014

V souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky 
a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol 
a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
vzory formulářů výkazů.

Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení vyplněním in-
ternetových formulářů statistických výkazů, výkazy M 3, M 8, M 9 a M 10 se vygenerují z individuálních dat 
předaných podle uvedené vyhlášky ze školní matriky na stanovený centrální server.

V případě potřeby poskytne metodickou pomoc školám a školským zařízením zřízeným obcí nebo svaz-
kem obcí příslušný odbor školství úřadu obce s rozšířenou působností, školám a školským zařízením zřízeným 
krajem, registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou 
příslušný odbor školství krajského úřadu, v Praze odbor školství Magistrátu hl. m. Prahy, školám a školským 
zařízením zřízeným MŠMT nebo jiným ústředním orgánem státní správy přímo odbor analyticko-statistický 
MŠMT. Bližší informace včetně Pokynů a vysvětlivek k vyplnění výkazu a aktuální zprávy ke statistickým 
zjišťováním lze získat na www.msmt.cz odkaz Statistika školství a dále pak Sběry statistických dat, Regionální 
školství, Výkonové výkazy řady S, Z, R nebo http://sberdat.uiv.cz. Zde jsou rovněž zveřejněny vzory formulářů 
jednotlivých výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplňování a termíny pro odevzdání výkazů.

Přehled výkazů, jejichž sběr proběhne na podzim roku 2014 podle § 28, odst. 5 školského zákona č. 561/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Značka Název zjišťování Termín předání

S 1-01 Výkaz o mateřské škole 10. 10. 2014

Z 2-01 Výkaz o školní družině – školním klubu 11. 11. 2014

M 3 Výkaz o základní škole (předání individuálních údajů) 15. 10. 2014

S 4-01 Výkaz o mateřské – základní škole při zdravotnickém zařízení 10. 10. 2014

S 4c-01
Výkaz o přípravné třídě základní školy a o přípravném stupni

základní školy speciální
10. 10. 2014

M 8 Výkaz o střední škole (předání individuálních údajů) 15. 10. 2014

M 9 Výkaz o konzervatoři (předání individuálních údajů) 15. 10. 2014

M 10 Výkaz o vyšší odborné škole (předání individuálních údajů) 15. 10. 2014

R 13-01 Výkaz o ředitelství škol 10. 10. 2014

Z 14-01 Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy 11. 11. 2014

Z 15-01 Výkaz o činnosti střediska volného času 11. 11. 2014

Z 17-01 Výkaz o činnosti zařízení školního stravování 11. 11. 2014

S 18-01 Výkaz o jazykové škole 10. 10. 2014

Z 19-01 Výkaz o školském ubytovacím zařízení 11. 11. 2014

Z 23-01 Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně 10. 10. 2014

S 24-01 Výkaz o základní umělecké škole 10. 10. 2014

Z 27-01 Výkaz o středisku praktického vyučování 10. 10. 2014

Z 33-01 Výkaz o speciálně pedagogickém centru 10. 10. 2014

Z 34-01 Výkaz o středisku výchovné péče 10. 10. 2014

U 41 *)
Přijímací řízení ke vzdělávání ve vyšší odborné škole

(pouze předání individuálních údajů)
15. 10. 2014

*)  Předávání údajů o přijímacím řízení ke vzdělávání ve vyšší odborné škole nemá vzor formuláře. 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝCHOVY 
S 1-01 Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 

pozd jších p edpis . 

Právnická osoba odešle výkaz za školu elektronicky do 10. 10. 2014. 
VÝKAZ 

o mate ské škole 
podle stavu k 30. 9. 2014 

(blíže viz Pokyny a vysv tlivky) 

P edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady vydalo 
Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. 

Škola 
 
Obec PS  
 
Ulice p. 

Resortní identifikátor školy 
(IZO) 

íslo 
ásti 

1) 2) 

Výklad pojm  „speciální t ídy“ a „b žné t ídy“ je uveden 
v Pokynech a vysv tlivkách k vypln ní, Spole né poznámky, 
písm. b). 

3) 4) 

      
1) Uvede se, zda je škola/pracovišt  samostatn  z ízena pro d ti se 

speciálními vzd lávacími pot ebami (= Z) nebo ne (= B) – blíže 
viz Pokyny a vysv tlivky. 

2) Uvede se, zda je škola mimo provoz (= A) 
nebo zda je v provozu (= N). 

3) Druh provozu školy/pracovišt : 1 = celodenní 
 2 = polodenní 
 3 = internátní 

4) Rozlišení školy/pracovišt :  B. Školní rok 2014/15  1 = „firemní“ mate ská škola – blíže viz Pokyny a vysv tlivky 
 9 = škola p i za ízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 

III. T ídy a d ti 
B žné t ídy Speciální t ídy 

Po et d tí Po et d tí 

 íslo 
ádku Po et 

t íd celkem z toho 
dívky ze

 sl
. 3
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od

en
ní

m
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a b 2 3 4 5 5a 6 7 8 9 10
internátním 0301          

z toho s asistentem 0301a           
celodenním 0302           

z toho s asistentem 0302a           
polodenním 0303           

z toho s asistentem 0303a           
celkem ( . 0301 - 0303) 0304           T

íd
y 

s p
ro

vo
ze

m
 

z toho s asistentem 0304a           
eský 0305    X X X X

slovenský 0306    X X X X
polský 0307    X X X X

z . 0304 
vyu ovací jazyk 

jiný 0308    X X X X
z celku d ti se zdravotním postižením 0309 X   X    

Navíc d ti vzd l. podle § 34 odst. 9 šk. zák.  0310 X   X X X   X X
V . 0301a, 0302a, 0303a a 0304a se uvedou po ty t íd a d tí ve t ídách s asistentem pedagoga. 

. 0309: Ve sl. 3 – 5a se uvedou d ti se zdravotním postižením individuáln  integrované v b žných t ídách (viz odd. IX), ve sl. 7 – 10 se uvedou d ti se zdravotním 
postižením za azené do speciálních t íd, nezahrnují se sem d ti ve t ídách v DD, v DgÚ, pokud nemají zdravotní postižení (uvedené v odd. VIII, . 0816). 

Sl. 5 a 9: Rozumí se d ti, kterým mate ská škola poskytuje pé i nejdéle 6,5 hodin denn  bez ohledu na druh provozu t ídy, do které jsou za azeny. Zahrnou se sem 
i d ti dlouhodob  zdravotn  postižené s docházkou nep evyšující 6 hodin denn  (§ 31, odst. 3, písm. c) zákona . 117/1995 Sb., o státní sociální podpo e, 
ve zn ní pozd jších p edpis  – viz blíže Pokyny a vysv tlivky. Nejedná se p itom o d ti uvedené ve sl. 5a a 10. 

Sl. 5a a 10: D ti s omezenou délkou docházky podle § 31, odst. 3, písm. a), b), d) zákona . 117/1995 Sb., o státní sociální podpo e, ve zn ní pozd jších p edpis  – 
viz blíže Pokyny a vysv tlivky. Tyto d ti se již neuvedou do sl. 5 a 9. 

V . 0310 se uvedou další d ti vzd lávané ve zbývající dob  podle § 34 odst. 9 školského zákona. Tyto d ti se neuvád jí v žádném dalším ádku ani oddílu výkazu.
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VIII. D ti ve speciálních t ídách podle druhu postižení/znevýhodn ní 
v tom ve t ídách s provozem 

 íslo 
ádku

Po et 
t íd 

Po et 
d tí celodenním polodenním internátním 

ze sl. 3 dívky

a b 2 3 4 5 6 7 
Mentáln  postižené 0801 X      

st edn  t žce postižené 0801a X      
t žce postižené 0802 X      z toho 
s hlubokým postižením 0803 X      

Sluchov  postižené 0804 X      
z toho t žce postižené 0805 X      

Zrakov  postižené 0806 X      
z toho t žce postižené 0807 X      

S vadami e i 0808 X      
z toho t žce postižené 0808a X      

T lesn  postižené 0809 X      
z toho t žce postižené 0809a X      

S více vadami 0810 X      
z toho hluchoslepé 0811 X      

S vývojovými poruchami 0814 X      
Autisté  0815 X      
T ídy v DD, v DgÚ 0816 X      
Celkem 0818       

. 0801 – 0815: Zahrnují se i zdravotn  postižené d ti individuáln  integrované ve t íd  z ízené pro jiný druh i stupe  postižení. Tyto d ti 
se nezapo tou do odd. IX. D ti bez zdravotního postižení vzd lávající se ve speciálních t ídách se neuvád jí. 

 

. 0816: Jsou uvedeny d ti bez zdravotního postižení ze škol z ízených p i d tských domovech nebo p i diagnostických ústavech. D ti bez 
zdravotního postižení docházející do takové školy zven í se zde neuvád jí. 

IX. D ti se zdravotním postižením individuáln  integrované v b žných t ídách podle druhu postižení 
ze sl. 4 ve t ídách s provozem ze sl. 2 

vyžadující 
zvýš. výd. 

 íslo 
ádku Po et d tí z toho 

dívky celodenním polodenním internátním 

a b 2 3 4 5 6 7 
Mentáln  postižené 0901       

st edn  t žce postižené 0901a       
z toho 

t žce postižené 0902       
Sluchov  postižené 0904       

z toho t žce postižené 0905       
Zrakov  postižené 0906       

z toho t žce postižené 0907       
S vadami e i 0908       

z toho t žce postižené 0908a       
T lesn  postižené 0909       

z toho t žce postižené 0909a       
S více vadami 0910       

z toho hluchoslepé 0911       
S vývojovými poruchami 0914       
Autisté 0915       
Celkem 0918       
Uvád jí se pouze d ti se zdravotním postižením, u nichž byly speciální vzd lávací pot eby zjišt ny na základ  speciáln  pedagogického 
pop . psychologického vyšet ení školským poradenským za ízením, a jsou integrovány v b žných t ídách, kde je jim v nována zvýšená pé e. 
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Sl. 2a, 4a: Uvedou se d ti, které nov  nastoupily do vykazující mate ské školy ve školním roce 2014/2015. 
 
 XXI. D ti podle státního ob anství, cizinci podle režimu pobytu

Stát z toho 

kód  5) název 

Sp
ec

. v
zd

l. 
po

te
by

 

íslo 
ádku 

Po et d tí 
celkem dívky s trvalým 

pobytem  6) azylanti  7) 

a b c d 2 4 5 7 
203 eská republika  2101  X X

   2101  
   2101  
   2101  
   2101  
   2101  
   2101  
   2101  

X Celkem 2150   
5) Uvede se kód státu podle íselníku uvedeného v Pokynech a vysv tlivkách. 
6) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území R (podle hlavy IV a IVa zákona . 326/1999 Sb., ve zn ní pozd jších 

p edpis ). 
7) Azylanti, osoby požívající dopl kové ochrany a žadatelé o ud lení mezinárodní ochrany (podle zákona . 325/1999 Sb., 

ve zn ní pozd jších p edpis ). 
Sl. c: Uvede se: ano = d ti se zdravotním postižením, ne = ostatní d ti (blíže viz Pokyny a vysv tlivky).

XXIV. V kové složení d tí 

B žné t ídy Speciální t ídy 
Po et d tí z toho nov  p ijaté Po et d tí z toho nov  p ijaté Narození íslo 

ádku 
celkem z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky celkem z toho dívky

a b 2 3 2a 3a 4 5 4a 5a
1.9.2012 a pozd ji 2401a         
1.1.2012 - 31.8.2012 2401b         
1.9.2011 - 31.12.2011 2401c         
1.9.2010 - 31.8.2011 2402         
1.9.2009 - 31.8.2010 2403         
1.9.2008 - 31.8.2009 2404         
1.9.2007 - 31.8.2008 2405         
31.8.2007 a d íve 2406         

I. Nástupy, odchody a ukon ení docházky do mate ské školy  

 íslo 
ádku 

B žné 
t ídy 

Speciální 
t ídy 

a b 2 3
Nástupy do mate ské školy po 30. 9. 2013  8) 0101   
Dodate n  ud lené odklady školní docházky 0102   
Ukon ení docházky do mate ské školy 0104   
8) D ti, které nebyly uvedeny ve školní matrice k 30. 9. 2013 a nastoupily nejpozd ji 

do 31. 8. 2014 (blíže viz Pokyny a vysv tlivky). Nezahrnují se d ti uvedené v . 0102. 
. 0104: Uvád jí se pouze d ti, které ukon ily docházku do MŠ z d vodu školní zralosti.

XXVII. Žádosti o p ijetí do MŠ 

 íslo 
ádku Po et 

a b 2 
Žádosti, jimž nebylo vyhov no 2701  

z toho d ti se zdravotním postižením 2702  
Žádosti, jimž bylo vyhov no 2703  

z toho d ti, které nastoupily 2704  

A. Dodatek za školní rok 2013/14 

. 2703: Uvede se po et d tí, jimž bylo vydáno rozhodnutí o p ijetí 
pro školní rok 2014/2015. 

. 2704: Uvede se po et d tí, které nov  nastoupily do vykazující 
mate ské školy ve školním roce 2014/2015. 

Odesláno dne: Razítko: Podpis editele školy: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (v . linky): 
 
 
e-mail: 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝCHOVY 
Z 2-01 Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 

pozd jších p edpis . 

Právnická osoba odešle výkaz elektronicky do 11. 11. 2014. 
(blíže viz Pokyny a vysv tlivky) VÝKAZ 

o školní družin  - školním klubu P edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady 
vydalo Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. 

podle stavu k 31. 10. 2014  

Resortní identifikátor 
za ízení (IZO) 

íslo 
ásti 

1)

       
1) Uvede se, zda je za ízení mimo 

provoz (= A) nebo zda je 
v provozu (= N). 

Vykonává-li vykazující právnická osoba innost školní družiny 
i školního klubu, sestavují se dva samostatné výkazy – zvláš  
za školní družinu, zvláš  za školní klub. 

I. Pravidelná innost k 31. 10. 2014 

 íslo 
ádku Po et 

a b 2
Odd lení 0101  

z toho pro žáky se zdravotním postižením 0101a  
Zapsaní ú astníci 0102  

z 1. stupn  0103  
z toho z 1. - 2. ro níku 0104  

z 2. stupn   2) 0105  
z p ípravné t ídy ZŠ 0105a  

v tom 

z p ípravného stupn  ZŠ speciální 0105b  
ze ZŠ speciální 0106  

z . 0102 
ze ZŠ pro žáky se zdrav. postižením 0107  

z . 0102 v odd. pro žáky se zdrav. postižením 0107a  
z . 0107a ze ZŠ speciální 0107b  

Zájmové útvary 0108  
Ú astníci innosti ZÚ 0109  

z toho plnící povinnou školní docházku 0110  
2) V . žák  nižšího stupn  6-8 letých gymnázií a 1. - 4. ro níku osmiletého 

vzd lávacího programu konzervato e. 
. 0106: ZŠ speciální – viz § 16 odst. 8 školského zákona (blíže v Pokynech a 
vysv tlivkách). Uvedení žáci ze ZŠ speciální se již nezahrnují do . 0107. 

. 0101, 0101a, 0107a a 0107b: Vypl ují jen školní družiny. 

Školské za ízení 
 

Obec PS  
 

Ulice p.  

II. P íležitostné innosti zájmového vzd lávání 
od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 

 íslo 
ádku Po et Po et 

ú astník  
a b 2 3

Akce celkem 0202   
z toho o sobotách i ned lích 0203   

Do po tu ú astník  se nezahrnují pracovníci družiny-klubu. 

III. Pobytové akce od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 
Krátkodobé 
(2-5 dn ) 

íslo 
ádku  Dlouhodobé 

(nad 5 dn )
a b 2 3

Po et akcí 0301   
Po et ú astník  0302   
Do po tu ú astník  se nezahrnují pracovníci družiny-klubu. 

XIV. Eviden ní po et pedagogických pracovník  
Fyzické osoby 

 íslo 
ádku celkem z toho ženy 

P epo . na 
pln  zam. 

a b 2 3 4
Vychovatelé 1401   X 

interní 1402    
v tom 

externí 1403   X 
Ostatní pedag. pracovníci 1404   X 

interní 1405    
v tom 

externí 1406   X 

Interní pracovníci - v pracovním pom ru, externí pracovníci - na základ  dohod. 
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IX. Zdravotn  postižení zapsaní ú astníci podle druhu postižení  3) 

 íslo 
ádku 

 
ze sl. 2 

v odd. pro 
žáky se 

zdrav. postiž.

ze sl. 2 
ze ZŠ 

speciální 

Po et 
celkem 

a b 2 3 4
Mentáln  postižení 0901    

st edn  t žce postižení 0901a    
t žce postižení 0902   

XXI. Zapsaní ú astníci podle státního ob anství, cizinci podle režimu pobytu
Stát z toho 

kód  4) název 

Sp
ec

. v
zd

l. 
po

te
by

 

íslo 
ádku

Po et žák  
celkem dívky s trvalým 

pobytem  5) azylanti  6) 

a b c d 2 4 5 7 
203 eská republika  2101  X X

   2101  
   2101  
   2101  
   2101  
   2101  
   2101  
   2101  
   2101  

X  Celkem 2150  
4) Uvede se kód státu podle íselníku uvedeného v Pokynech a vysv tlivkách. 
5) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území R (podle hlavy IV a IVa zákona . 326/1999 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ). 
6) Azylanti, osoby požívající dopl kové ochrany a žadatelé o ud lení mezinárodní ochrany (podle zákona . 325/1999 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ). 
Sl. c: Uvede se: ano = žáci se zdravotním postižením, ne = ostatní žáci (blíže viz Pokyny a vysv tlivky).

 z toho 
s hlubokým postižením 0903    

Sluchov  postižení 0904    
z toho t žce postižení 0905    

Zrakov  postižení 0906    
z toho t žce postižení 0907    

S vadami e i 0908    
z toho t žce postižení 0908a    

T lesn  postižení 0909    
z toho t žce postižení 0909a    

S více vadami 0910    
z toho hluchoslepí 0911    

S vývojovými poruchami u ení 0912    
S vývojovými poruchami chování 0914    
Autisté 0915    
Celkem 0918    
3) Uvád jí se pouze ú astníci se zdravotním postižením, u nichž byly speciální vzd lávací pot eby 

zjišt ny na základ  speciáln  pedagogického pop . psychologického vyšet ení školským 
poradenským za ízením. 

Sl. 3: Vypl ují jen školní družiny. 
Sl. 4: Viz § 16 odst. 8 školského zákona – škola pro vzd lávání žák  s t žkým mentálním 

postižením, žák  s více vadami a žák  s autismem. 

Odesláno dne: Razítko: Podpis editele za ízení: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (v . linky): 
 
 
e-mail: 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝCHOVY 
M 3 Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 

pozd jších p edpis . 

Právnická osoba p edá individuální údaje elektronicky do 15. 10. 2014  VÝKAZ  
o základní škole 

podle stavu k 30. 9. 2014 

na server podle pokyn  MŠMT. Z p edaných údaj  se vytvá í tento výkaz. 

 

 
Škola 
 
Obec PS  
 
Ulice p. 
 
Správní ú ad 

Resortní identifikátor 
právnické osoby (RED_IZO) 

Resortní identifikátor školy 
(IZO) 

  

Území Z izovatel Škola 
pro SVP 

Organizace 
školy 

Škola mimo 
provoz 

     
A. Dodatek za školní rok 2013/14 

I. Po et žák , kte í odešli ze základní školy 

Sou ástí výkazu jsou Vysv tlivky 
k vypln ní, kde jsou podrobn  vyloženy 
pojmy používané v tomto formulá i a 
popsáno, co je zahrnuto v ádcích a 
sloupcích jednotlivých oddíl . 
Výklad pojm  „speciální t ídy“ a 
„b žné t ídy“ je uveden v ásti 
Spole né poznámky, písm. b). 

. 0108 - 0110: Žáci, kte í pokra ují v pln ní povinné školní docházky ve víceletých gymnáziích 
a v 8letém vzd lávacím programu na konzervato i. 

. 0111: Jen dodate né odklady povinné školní docházky po zahájení minulého školního roku. 

B žné t ídy Speciální t ídy 
íslo 

ádku Celkem 
 z toho 

dívky Celkem z toho 
dívky 

a b  2 3 4 5
Žáci, kte í ukon ili povinnou školní docházku 0101     

v 1. – 5. ro níku 0102     
v 6. ro níku 0103     
v 7. ro níku 0104     
v 8. ro níku 0105     
v 9. ro níku 0106     

v 
to

m
 

v 10. ro níku 0107   
Žáci, kte í p ešli do st edních škol 0108     

z 5. ro níku 0109     

z 
to

ho
 

ze 7. ro níku 0110     
Žáci 1. ro níku s dodate ným odkladem 0111     

B. Školní rok 2014/15 
III. T ídy a žáci podle ro ník  – b žné t ídy 

Po et žák  z toho 
postižení žáci  1) 

z celku 
žáci opakující 

z celku p evedení 
do vyššího ro níku 

z celku 
vzd lávající se 

podle § 50 odst. 3  íslo 
ádku 

Po et 
t íd 

celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky 
a b  2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b

Celkem 0301            
z toho 1. stupe  0302            

1. ro ník 0303        X X   
2. ro ník 0304            
3. ro ník 0305            
4. ro ník 0306            
5. ro ník 0307            
6. ro ník 0308            

z toho 10letý VP 0309 X           
7. ro ník 0310            
8. ro ník 0311            
9. ro ník 0312            

z toho 10letý VP 0313 X           

v 
to

m
 

10. ro ník 0314 X           
1) Uvedeni žáci se zdravotním postižením, u nichž byly speciální vzd lávací pot eby zjišt ny na základ  speciáln  pedagogického pop . psychologického vyšet ení 

školským poradenským za ízením, a jsou integrováni v b žných t ídách, kde je jim v nována zvýšená pé e (viz též odd. IX). 
U 6. a 9. ro níku jsou v . 0309 a 0313 vy len ni integrovaní žáci, kte í se vzd lávají v 10letém vzd lávacím programu. 
Sl. 9 - 10: Uvedeni pouze žáci mimo ádn  nadaní, kte í byli v rámci téhož vzd lávacího programu (na základ  vykonané zkoušky) p evedeni do vyššího ro níku 

bez absolvování ro níku p edchozího. 
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V. Žáci u ící se cizí jazyk 
B žné t ídy Speciální t ídy 

 íslo 
ádku celkem 

z toho 
první cizí 

jazyk 

navíc: 
nepovinné 
p edm ty

celkem 
z toho 

první cizí 
jazyk 

navíc: 
nepovinné 
p edm ty

a b  2 3 3a 4 5 6
Celkem 0501       

anglický jazyk 0505       
francouzský jazyk 0506       
n mecký jazyk 0507       
ruský jazyk 0508       
špan lský jazyk 0509       
italský jazyk 0510       
jiný evropský jazyk 0513       

z 
. 0

50
1 

jiný jazyk 0514       

Sl. 2 a 4: Zahrnuti pouze žáci, kte í se u í prvnímu nebo dalšímu cizímu jazyku, není zahrnuta nepovinná výuka, 
která je uvedena pouze ve sl. 3a a 6. 

V . 0501 je uveden každý žák jen jednou, v . 0505-0514 je každý žák tolikrát, kolika cizím jazyk m se u í. 

XXI. Žáci podle státního ob anství, cizinci podle režimu pobytu
Stát z toho 

kód  3) název 

Sp
ec

. v
zd

l. 
po

te
by

 

íslo 
ádku 

Po et žák  
celkem dívky s trvalým 

pobytem 4) azylanti 5) 

a b c d 2 4 5 7
203 eská republika  2101  X X

   2101  
   2101  
   2101  
   2101  
   2101  

X Celkem 2150  
3) Uveden kód státu podle íselníku RAST. 
4) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území R (podle hlavy IV a IVa zákona . 326/1999 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ). 
5) Azylanti, osoby požívající dopl kové ochrany a žadatelé o ud lení mezinárodní ochrany (podle zákona . 325/1999 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ). 
Sl. c: ano = žáci se zdravotním postižením, ne = ostatní žáci (blíže viz Vysv tlivky).

IIIA. T ídy a žáci podle ro ník  - speciální t ídy 

Po et žák  z celku 
žáci opakující 

z celku p evedení do 
vyššího ro níku 

z celku vzd lávající 
se podle § 50 odst. 3 Po et íslo 

ádku t íd 
celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky 

a b  11 12 13 14 15 16 17 18 19
Celkem 3A01          

z toho 1. stupe   2) 3A02          
1. ro ník 3A03      X X   
2. ro ník 3A04          
3. ro ník 3A05          
4. ro ník 3A06          
5. ro ník 3A07          
6. ro ník celkem 3A08          

z toho v 10letém vzd l. programu 3A09          
7. ro ník 3A10         

v 
to

m
 

 
8. ro ník 3A11          
9. ro ník celkem 3A12          

z toho v 10letém vzd l. programu 3A13          
10. ro ník 3A14          

2) Žáci v 1. - 5. ro níku 9letého vzd lávacího programu a žáci v 1. - 6. ro níku 10letého vzd lávacího programu. 
U 6. a 9. ro níku se do . 3A09 a 3A13 vy le ují žáci v 10letém vzd lávacím programu. 
Sl. 16 - 17: Uvedeni pouze žáci mimo ádn  nadaní, kte í byli v rámci téhož vzd lávacího programu (na základ  vykonané zkoušky) p evedeni do vyššího ro níku 

bez absolvování ro níku p edchozího. 
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VIII. Žáci ve speciálních t ídách podle druhu postižení/znevýhodn ní 
Žák  na 1. stupni Žák  na 2. stupni 

 Po et 
t íd celkem 

íslo 
ádku dívek 79-01/B01 celkem dívek 79-01/B01

a b  2 3 4 4a 5 6 7
Mentáln  postižení 0801 X      

st edn  t žce postižení 0801a X       
t žce postižení 0802 X       z toho 
s hlubokým postižením 0803 X       

Sluchov  postižení 0804 X       
z toho t žce postižení 0805 X       

Zrakov  postižení 0806 X       
z toho t žce postižení 0807 X       

S vadami e i 0808 X       
z toho t žce postižení X   0808a     

T lesn  postižení 0809 X       
Xz toho t žce postižení 0809a       

S více vadami 0810 X       
z toho hluchoslepí 0811 X       

S vývojovými poruchami u ení 0812 X       
S vývojovými poruchami chování 0814 X       

z toho t žce postižení 0814a X       
Autisté 0815 X       
T ídy v DD se školou, v DgÚ 0816 X       
Celkem 0818        

. 0801 - 0815: Jsou zahrnuti i zdravotn  postižení žáci individuáln  integrovaní ve t íd  z ízené pro jiný druh i stupe  postižení. Tito žáci nejsou 
zapo teni v odd. IX. Žáci bez zdravotního postižení vzd lávající se ve speciálních t ídách zde nejsou uvedeni. 

. 0816: Jsou uvedeni žáci bez zdravotního postižení ze škol z ízených p i d tských domovech se školou nebo p i diagnostických ústavech.  
Sl. 4a, sl. 7: Uvedeni žáci ze sl. 3 a 5 vzd lávající se v oboru 79-01-B/01 ZŠ speciální, resp. 79-01-B/001 Pomocná škola. 

IX. Žáci se zdravotním postižením individuáln  integrovaní v b žných t ídách podle druhu zdravotního postižení  1) 
ze sl. 2 žáci vyžadující zvýšené výdaje 

1. stupe  2. stupe    íslo 
ádku 

Po et 
celkem 

z toho 
dívky 

celkem dívek 79-01/B01 celkem dívek 79-01/B01
a b  2 3 4 5 5a 6 7 8

Mentáln  postižení 0901         
st edn  t žce postižení 0901a         

z toho 
t žce postižení 0902         

Sluchov  postižení 0904         
z toho t žce postižení 0905         

Zrakov  postižení 0906         
z toho t žce postižení 0907         

S vadami e i 0908         
z toho t žce postižení 0908a         

T lesn  postižení 0909         
z toho t žce postižení 0909a         

S více vadami 0910         
z toho hluchoslepí 0911         

S vývojovými poruchami u ení 0912         
S vývojovými poruchami chování 0914         
Autisté 0915         
Celkem 0918         
1) Uvedeni jsou pouze žáci se zdravotním postižením, u nichž byly speciální vzd lávací pot eby zjišt ny na základ  speciáln  pedagogického pop . psychologického 

vyšet ení školským poradenským za ízením, a jsou integrováni v b žných t ídách, kde je jim v nována zvýšená pé e. 
Sl. 5a, sl. 8: Uvedeni žáci ze sl. 4 a 6 vzd lávající se v oboru 79-01-B/01 ZŠ speciální, resp. 79-01-B/001 Pomocná škola. 
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XV. Individuální vzd lávací plány 

 íslo 
ádku Nadaní žáci Žáci se SVP

a b 2 3
Celkem 1501   

1. ro ník 1502   
2. ro ník 1503   
3. ro ník 1504   
4. ro ník 1505   
5. ro ník 1506   
6. ro ník 1507   
7. ro ník 1508   
8. ro ník 1509   
9. ro ník 1510   

v 
to

m
 

10. ro ník 1511   

Rozumí se individuální vzd lávací plány podle § 18 šk. zákona. 
Sl. 2: IVP pro mimo ádn  nadané žáky. 
Sl. 3: IVP pro žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami, tj. 

zdravotn  postižené, zdravotn  znevýhodn né, pop . sociáln  
znevýhodn né. 

XIII. Žáci plnící školní docházku podle § 38, § 41 a § 42 
školského zákona podle ro ník  

íslo 
ádku  

Individuální 
vzd lávání 

(§ 41) 

Vzd lávání 
v zahrani í 

nebo 
v zahr. škole 

(§ 38) 

Vzd lávání 
žák  

s hlubokým 
ment. postiž. 

(§ 42) 
a b 2 3 4

Celkem 1301    
1. ro ník 1302    
2. ro ník 1303    
3. ro ník 1304    
4. ro ník 1305    
5. ro ník 1306    
6. ro ník 1307    

z toho z 1. stupn  1307a    
7. ro ník 1308 X   
8. ro ník 1309 X   
9. ro ník 1310 

v 
to

m
 

  X
10. ro ník 1311 X   

Uvedeni jsou žáci, kte í jsou kmenovými žáky vykazující školy a plní povinnou 
školní docházku n kterým z uvedených zp sob . Tito žáci nejsou zahrnuti 
do po tu žák  v žádném dalším oddílu. 

Sl. 2: Individuální vzd lávání, tj. d ív jší „domácí vzd lávání“ (§ 41) 
Sl. 3: Vzd lávání v zahrani í nebo v zahrani ní škole v R (§ 38) 
Sl. 4: Vzd lávání žák  s hlubokým mentálním postižením (§ 42) 

XXIV. V kové složení žák  
B žné t ídy Speciální t ídy 

z celku nov  p ijatí 
do 1. ro níku 

z celku nov  p ijatí 
do 1. ro níku Narození íslo 

ádku Po et 
celkem 

z toho 
dívky 

celkem z toho 
dívky 

Po et 
celkem 

z toho 
dívky 

celkem z toho 
dívky 

a b  2 3 4 5 6 7 8 9 
1.9.2008 a pozd ji 2401         
1.9.2007 – 31.8.2008 2402         
1.9.2006 – 31.8.2007 2403         
1.9.2005 – 31.8.2006 2404         
1.9.2004 – 31.8.2005 2405         
1.9.2003 – 31.8.2004 2406         
1.9.2002 – 31.8.2003 2407         
1.9.2001 – 31.8.2002 2408         
1.9.2000 – 31.8.2001 2409         
1.9.1999 – 31.8.2000 2410         
1.9.1998 – 31.8.1999 2411         
1.9.1997 – 31.8.1998 2412         
1.9.1996 – 31.8.1997 2413         
31.8.1996 a d íve 2414         
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XXVIII. Výuka n kterých p edm t  v cizím jazyce  9) 
1. stupe   6) 6. ro ník  7) 7. ro ník 8. ro ník 9. ro ník 10. ro ník 

Po et Po et Po et Po et Po et Po et Jazyk íslo 
ádku z toho 

dívek žák  z toho 
dívek žák  z toho 

dívek 
z toho 
dívek žák  žák  žák  z toho 

dívek žák  z toho 
dívek 

a b 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
 2801             
 2801             
 2801             
 2801             
 2801      

 

       
6) Žáci v 1. -5. ro níku 9letého vzd lávacího programu a žáci v 1. - 6. ro níku 10letého vzd lávacího programu. 
7) Nejsou zahrnuti žáci 6. ro níku 10letého vzd lávacího programu (vykázáni ve sl. 22 - 23). 
9) Dle Výnosu . 9/2013 ze dne 18. prosince 2013. 

XXXVII. Žáci podle oboru vzd lání a ro ník  
Ro ník íslo 

ádku  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Celkem 

a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
celkem 3701            79-0-C/01 

Základní škola dívky 

 
 
 
 

3702            
celkem 3701a            z . 3701 a 3702 

podle RVP ZV - LMP dívky 3702a            
celkem 3703            79-0-B/01 

ZŠ speciální dívky 3704            
           celkem 3707 z . 3703 a 3704 

ind. integrovaní  8) dívky 3708            
V . 3703 a 3704 jsou uvedeni i žáci vzd lávající se v dobíhajícím oboru 79-01-B/001 Pomocná škola. 
V . 3701a a 3702a jsou uvedeni žáci vzd lávající se podle p ílohy Rámcového vzd lávacího programu pro základní vzd lávání upravující vzd lávání žák  s lehkým 

mentálním postižením. 
8) Uvedeni žáci vzd lávající se v oboru 79-01-B/01 ZŠ speciální, resp. 79-01-B/001 Pomocná škola, kte í jsou individuáln  integrovaní v b žných t ídách 

(z oddílu III). 

XXIII. Dopl ující údaje 

Speciální 
t ídy 

íslo 
ádku  B žné t ídy

a b 2 3
Po et žák  se SVP k 30. 9. 2014 2301   

v 1. ro níku 2302   
sociáln  znevýhodn ných 2303   z toho 
zdravotn  znevýhodn ných 2304   

Po et žák  mimo ádn  nadaných 2305   
 

Odesláno dne: Razítko: Podpis editele školy: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (v . linky): 
 
 
e-mail: 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝCHOVY 
Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis . 

Právnická osoba odešle výkaz za školu elektronicky do 10. 10. 2014. VÝKAZ o mate s ní škole ké-základ
p i zdravotnickém za ízení 

podle stavu k 30. 9. 2014 

(blíže viz Pokyny a vysv tlivky) 

P edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady vydalo 
Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. 

S 4-01 

Škola 
 

Obec PS  

 

Resortní identifikátor školy 
(IZO) 

1) 2) 

           
1) Uvede se, zda je škola mimo provoz (= A) nebo 

zda je v provozu (= N). 

 
Ulice p. 

III. T ídy, d ti a žáci k 30. 9. 2014 

 íslo 
ádku Po et t íd Po et 

d tí/žák  
z toho 
dívky 

a b 2a 2 3
Mate ská škola 0301    
Základní škola 0302    

1. stupe  0303 X   
v tom 

2. stupe  0304 X   
 

I. Pr m rné po ty d tí a žák  za minulý školní rok 

 íslo 
ádku Celkem z toho 

dívky 
a b 2 3 

Mate ská škola 0101   
Základní škola 0102   

1. stupe  0103   
v tom 

2. stupe  0104   

Pr m rný po et se stanoví jako sou et po t  dní strávených 
jednotlivými d tmi/žáky p i vyu ování ve vykazující škole 
d lený celkovým po tem dní, po n ž se ve škole vyu uje. 

Odesláno dne: Razítko: Podpis editele školy: Výkaz vyplnil (jméno): 

 

   
Telefon (v . linky): 
 
 
e-mail: 

2) Uvede se, p i jakém zdrav. za . je škola z ízena: 
 1 = škola p i nemocnici 
 2 = škola p i d tské lé ebn  
 3 = škola p i d tské ozdravovn  

XXI. D ti/žáci podle státního ob anství, cizinci podle režimu pobytu k 30. 9. 2014
Stát z toho 

kód  3) název 
íslo 

ádku 

Po et 
d tí/žák  
celkem dívky s trvalým 

pobytem  4) azylanti  5) 

a b c 2 4 5 7
203 eská republika 2101  X X

  2101  
  2101  
  2101  
  2101  

X Celkem 2150   

Vykonává-li vykazující právnická osoba innost mate ské 
školy i základní školy, vypl ují se dva samostatné výkazy, 
za každou z nich zvláš . 

3) Uvede se kód státu podle íselníku uvedeného v Pokynech a vysv tlivkách. 
4) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území R (podle hlavy IV a IVa zákona . 326/1999 Sb., ve zn ní 

pozd jších p edpis ). 
5) Azylanti, osoby požívající dopl kové ochrany a žadatelé o ud lení mezinárodní ochrany (podle zákona 

. 325/1999 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ).
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝCHOVY 
S 4c-01 Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 

pozd jších p edpis . 

Právnická osoba odešle výkaz elektronicky do 10. 10. 2014. VÝKAZ 
o p ípravné t íd  základní školy 

a o p ípravném stupni 
základní školy speciální 

podle stavu k 30. 9. 2014 

(blíže viz Pokyny a vysv tlivky) 

P edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady vydalo 
Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. 

Škola 
 

Obec PS  
 

Ulice p. 

Resortní identifikátor školy 
(IZO) 

íslo 
ásti 

1) 

       
1) Uvede se, zda je za ízení mimo provoz (= A) nebo zda je 

v provozu (= N). Viz Pokyny a vysv tlivky.

I. Po et d tí, které ve školním roce 2013/14 odešly ze t íd p ípravného stupn    

 íslo 
ádku Celkem z toho  

dívky 
a b 2 3

D ti, které ukon ily docházku do p ípravného stupn  0101   
Nezahrnují se d ti z p ípravných t íd. 

III. T ídy a d ti 
Po et d tí z celku nov  za azené  

 íslo 
ádku Po et t íd 

celkem dívky celkem dívky 
a b 2 3 4 5 6

Celkem v p ípravném stupni 0301     
první 0302 X     
druhý 0303 X     v tom 

ro ník 
t etí 0304 X     

Celkem v p ípravné t íd  0305   X X 

VIII. D ti ve t ídách p ípravného stupn  podle druhu postižení 

 íslo 
ádku Po et t íd Po et d tí z toho 

dívky 
a b 2 3 4

St edn  t žce mentáln  postižené 0801a X 
T žce mentáln  postižené 0802 X 
S hlubokým mentálním postižením 0803 X 
S více vadami 0810 X 

z toho hluchoslepé 0811 X 
Autisté 0815 X 
Celkem 0818 

Nezahrnují se d ti z p ípravných t íd.

XXIV. V kové složení d tí 
P ípravný stupe  P ípravné t ídy 

Narození íslo 
ádku Po et d tí z toho 

dívky Po et d tí z toho 
dívky 

a b 2 3 4 5
1.9.2009 a pozd ji 2401a     
1.9.2008 - 31.8.2009 2401b     
1.9.2007 - 31.8.2008 2402     
1.9.2006 - 31.8.2007 2403     
1.9.2005 - 31.8.2006 2404     
31.8.2005 a d íve 2405     
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XXI. D ti podle státního ob anství, cizinci podle režimu 
Stát z toho 
kód 

2) název 
íslo 

ádku 
Po et d tí 

celkem dívky s trvalým 
pobytem 3) azylanti 4) 

a b c 2 4 5 7
203 eská republika 2101  X X

  2101  
  2101  
  2101  
  2101  

X Celkem 2150  
2) Uvede se kód státu podle íselníku uvedeného v Pokynech a vysv tlivkách. 
3) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území R (podle hlavy IV a IVa zákona . 326/1999 Sb., 

ve zn ní pozd jších p edpis ). 
4) Azylanti, osoby požívající dopl kové ochrany a žadatelé o ud lení mezinárodní ochrany (podle zákona 

. 325/1999 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ).

Odesláno dne: Razítko: Podpis editele školy: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (v . linky): 
 
 
e-mail: 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝCHOVY 
M 8 Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 

pozd jších p edpis . 

Právnická osoba p edá individuální údaje elektronicky do 15. 10. 2014  
na server podle pokyn  MŠMT. Z p edaných údaj  se vytvá í tento výkaz. VÝKAZ 

o st ední škole 
podle stavu k 30. 9. 2014 

 
 

Škola 
 
Obec PS  
 
Ulice p. 
 
Správní ú ad 

Resortní identifikátor 
právnické osoby (RED_IZO) 

Resortní identifikátor školy 
(IZO) 

  

Území Z izovatel Škola 
pro SVP 

Škola mimo 
provoz 

    

III. Po et t íd podle ro ník , po et žák  celkem 
v  t o m  

st ední s maturitou st ední s výu . listem íslo 
ádku 

Celkem 
denní 

vzd lávání 8 leté 6 leté 4 leté zkrácené
nástav-
bové st ední 

2-3leté zkrácené

Celkem 
ostatní 
formy 

a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ro ník 0301           
2. ro ník 0302           
3. ro ník 0303         X  
4. ro ník 0304     X X   X  
5. ro ník 0305     X X X X X  
6. ro ník 0306    X X X X X X  
7. ro ník 0307   X X X X X X X  
8. ro ník 0308   X X X X X X X  

T
íd

y 

celkem t íd 0309           
Celkem žák  - studií  0310           
Celkem žák  - fyz. os. 1) 0310a           
1) Po et žák  ve fyzických osobách. 

XIII. Žáci plnící povinnou školní docházku 
podle § 38 školského zákona podle ro ník  

 íslo 
ádku § 38 

a b 2 
Celkem 1301  

1. ro ník 1302  
2. ro ník 1303  
3. ro ník 1304  

v tom 

4. ro ník 1305  
Zde jsou uvedeni žáci, kte í jsou kmenovými žáky vykazující 

školy a plní povinnou školní docházku v zahrani í nebo 
na zahrani ní škole v R (§ 38 školského zákona). 

Tito žáci nejsou zahrnuti do po tu žák  v žádném dalším 
oddílu. 

Sou ástí výkazu jsou Vysv tlivky k vypln ní, kde jsou podrobn  vyloženy pojmy používané v tomto formulá i a popsáno, co je 
zahrnuto v ádcích a sloupcích jednotlivých oddíl . 
Výklad pojm  „speciální t ídy“ a „b žné t ídy“ je uveden v ásti Spole né poznámky, písm. b). 
Po et žák  se v oddílech III a VII uvádí krom  fyzických osob i jako „po et studií“, kde studium je mín no vzd lávání žáka sm ující 
ke st edoškolskému vzd lání. Jeden žák se m že vzd lávat ve více studiích (oborech vzd lání, formách vzd lávání). V ostatních oddílech 
je uveden vždy po et žák  – fyzických osob. 

XXIII. Dopl ující údaje 

 íslo 
ádku Po et 

a b 2
Žáci se SVP v denní form  vzd lávání k 30. 9. 2014 2301  

v 1. ro níku 2302  
sociáln  znevýhodn ní 2303  z toho 
zdravotn  znevýhodn ní 2304  

Žáci mimo ádn  nadaní 2305  
Žáci plnící povinnou školní docházku 2306  

z toho se SVP 2307  
z . 2307 s IVP 2308  

mimo ádn  nadaní 2309  
z . 2306 

cizinci 2310  
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VII. Žáci studující v denní form  vzd lávání a v ostatních formách podle obor  a ro ník  (bez rekvalifika ního studia)  2) 
Po et

Obory vzd lání podle na ízení vlády 
. 211/2010 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  1. 2. 3. 

kód název 

D
él

ka
 

vz
d

lá
vá

ní

D
ru

h 
vz

d
lá

vá
ní

 

V
yu

. j
az

yk
  

ob
or

u

D
ru

h 
po

st
iž

en
í 

Zp
so

b 
in

te
gr

ac
e 

Fo
rm

a 
vz

d
lá

vá
ní

 

íslo 
ádku

žáci 
celkem 

z toho 
dívky 

žáci 
celkem 

z toho 
dívky 

žáci 
celkem 

z toho 
dívky 

a b c d e f g h i 2 3 4 5 6 7
       10 0701       
       10 0701       
       10 0701       
       10 0701       
       10 0701       
       10 0701       
       10 0701       
       10 0701       
       10 0701       
       10 0701       
Celkem v denní form  vzd lávání – po et studií 10 0716       
z toho žáci p evedení do vyššího ro níku  3) 10 0717 X X     
z . 0716 žáci opakující daný ro ník 10 0718       

    X X X  0719       
    X X X  0719       
    X X X  0719       
    X X X  0719       
    X X X  0719       
Celkem v ostatních formách – po et studií 50 0732       
Celkem v denní form  vzd lávání – po et fyzických osob 10 0751       
Celkem v ostatních formách – po et fyzických osob 50 0752       

Sl. c, d, e, f, g, h jsou vypln ny kódem podle íselník  uvedených ve Vysv tlivkách k vypln ní výkazu. 
2) Denní forma vzd lávání je uvedena v ádcích 0701, 0716, 0717, 0718 a 0751, ostatní formy vzd lávání (ve erní, dálková, distan ní, kombinovaná) jsou uvedeny 

v . 0719, 0732 a 0752. 
3) Zde jsou uvedeni pouze mimo ádn  nadaní žáci, kte í byli ve stejném oboru vzd lání p e azeni do vyššího ro níku (na základ  vykonané zkoušky) bez 

absolvování p edchozího ro níku. 

 

VIIA. T ídy podle obor  vzd lání a ro ník  v denní form  vzd lávání 
Obory vzd lání podle na ízení vlády 
. 211/2010 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  Po et t íd 

kód název 

D
él

ka
 

vz
d

lá
vá

ní
 

D
ru

h 
vz

d
lá

vá
ní

 
V

yu
. j

az
yk

 
ob

or
u 

Ty
p 

tí
dy

 

Fo
rm

a 
vz

d
lá

vá
ní

 

íslo 
ádku

1. ro . 2. ro . 3. ro . 4. ro . 5. ro . 6. ro . 7. ro . 8. ro . celkem

a b c d e f g h 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      10 7A01          
      10 7A01          
      10 7A01          
      10 7A01          
      10 7A01          
      10 7A01          
      10 7A01          
      10 7A01          
      10 7A01          
      10 7A01          
Celkem v denní form  vzd lávání 7A30          
Sl. c, d, e, f, g jsou vypln ny kódem podle íselník  uvedených ve Vysv tlivkách k vypln ní výkazu. 
Po ty t íd jsou uvedeny v p epo tu s p esností na dv  desetinná ísla. Pokud jsou v jedné t íd  za azeni žáci vzd lávající se ve více oborech vzd lání, je uveden 

u každého oboru p íslušný p epo tený po et. 
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VII. Žáci studující v denní form  vzd lávání a v ostatních formách podle obor  a ro ník   (pokra ování)  
žák  studujících v ro níku 

4. 5. 6. 7. 8. celkem 

Absolventi 
za šk. rok 
2013/14 

Nov  p ijatí 
do 1. ro níku 

žáci 
celkem 

z toho 
dívky 

žáci 
celkem 

z toho 
dívky 

žáci 
celkem

z toho 
dívky 

žáci 
celkem

z toho 
dívky 

žáci 
celkem

z toho 
dívky 

žáci 
celkem

z toho 
dívky 

ze 
sl. 18 
s IVP 

4) celkem z toho 
dívky 

žáci 
celkem

z toho 
dívky 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19a 20 21 22 23
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 
            X X X X X
             X X X X
            X     
            X     
            X     
            X     
            X     
            X     
                 
            X     

4) Žáci s IVP, kte í jsou zárove  uvedeni v odd. XV ve sl. 4 – Ostatní.
 

XXI. Žáci podle státního ob anství, cizinci podle režimu pobytu
Stát z toho 

kód  5) název 

Sp
ec

. v
zd

l. 
po

te
by

 

íslo 
ádku 

Po et žák  
celkem žáci denní 

formy dívky s trvalým 
pobytem  6) azylanti  7) 

a b c d 2 3 4 5 7 
203 eská republika  2101  X X

   2101  
   2101  
   2101  
   2101  
   2101  
   2101  
   2101  
   2101  
   2101  

X Celkem 2150  
5) Uveden kód státu podle íselníku RAST. 
6) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území R (podle hlavy IV a IVa zákona . 326/1999 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ). 
7) Azylanti, osoby požívající dopl kové ochrany a žadatelé o ud lení mezinárodní ochrany (podle zákona . 325/1999 Sb., ve zn ní 

pozd jších p edpis ). 
Sl. c: ano = žáci se zdravotním postižením, ne = ostatní žáci.



strana 22 SEŠIT 3‒4
 

VIII. Žáci ve speciálních t ídách 
podle druhu postižení/znevýhodn ní - denní forma 

Po et žák  
 íslo 

ádku 
Po et 
t íd 

 
 

celkem dívky 
a b 2 3 4

Mentáln  postižení 0801 X   
st edn  t žce postižení 0801a X   

z toho 
t žce postižení 0802 X   

Sluchov  postižení 0804 X   
z toho t žce postižení 0805 X   

Zrakov  postižení 0806 X   
z toho t žce postižení 0807 X   

S vadami e i 0808 X   
z toho t žce postižení 0808a X   

T lesn  postižení 0809 X   
z toho t žce postižení 0809a X   

S více vadami 0810 X   
z toho hluchoslepí 0811 X   

S vývoj. poruchami u ení  8) 0812 X   
S vývoj. poruchami u ení  9) 0813 X   
S vývoj. poruchami chování  8) 0814a X   
S vývoj. poruchami chování  9) 0814b X   
Autisté 0815 X   

T ídy ve VÚ, DgÚ  10) 0816 X   
Celkem 0818    
8) Jen žáci nižšího stupn  víceletých gymnázií. 
9) Bez žák  nižšího stupn  víceletých gymnázií. 
10) Jsou uvedeni žáci bez zdravotního postižení ze škol z ízených p i 

výchovných ústavech nebo p i diagnostických ústavech. 
V tomto oddíle jsou zahrnuti i zdravotn  postižení žáci individuáln  

integrovaní ve t íd  z ízené pro jiný druh i stupe  postižení. Tito žáci 
už nejsou zapo teni v odd. IX. 

. 0801 - 0815: Žáci bez zdravotního postižení vzd lávající se ve speciálních 
t ídách se zde neuvád jí. 

IX. Žáci se zdravotním postižením individuáln  integrovaní 
v b žné t íd  podle druhu postižení - denní forma  11) 

 íslo 
ádku 

Po et 
celkem 

z toho 
dívky 

ze sl. 2 
vyžadující 
zvýš. výd.

a b 2 3 4
Mentáln  postižení 0901    

st edn  t žce postižení 0901a    
z toho

t žce postižení 0902    
Sluchov  postižení 0904    

z toho t žce postižení 0905    
Zrakov  postižení 0906    

z toho t žce postižení 0907    
S vadami e i 0908    

z toho t žce postižení 0908a    
T lesn  postižení 0909    

z toho t žce postižení 0909a    
S více vadami 0910    

z toho hluchoslepí 0911    
S vývoj. poruchami u ení  8) 0912    
S vývoj. poruchami u ení  9) 0913    
S vývoj. poruchami chování  8) 0914a    
S vývoj. poruchami chování  9) 0914b    
Autisté 0915    
Celkem 0918    
8) Jen žáci nižšího stupn  víceletých gymnázií. 
9) Bez žák  nižšího stupn  víceletých gymnázií. 
11) Pouze žáci se zdravotním postižením, u nichž byly speciální vzd lávací 

pot eby zjišt ny na základ  speciáln  pedagogického pop . psychologického 
vyšet ení školským poradenským za ízením, a jsou integrováni v b žných 
t ídách, kde je jim v nována zvýšená pé e. 

V. Žáci u ící se cizí jazyk 

 íslo 
ádku 

Po et 
v b žných 

t ídách 

Po et ve 
speciálních 

t ídách 
a b 2 4 

Celkem 0501   
1 jazyk 0502   
2 jazyky 0503   

z toho 
živé 
jazyky 3 jazyky a více 0504   

anglický jazyk 0505   
francouzský jazyk 0506   
n mecký jazyk 0507   
ruský jazyk 0508   
špan lský jazyk 0509   
italský jazyk 0510   
latinský jazyk 0511   
klasická e tina 0512   
jiný evropský jazyk 0513   

z 
. 0

50
1 

jiný jazyk 0514   

Zahrnuty údaje jen za denní formu vzd lávání. 
V . 0501 - 0504 je uveden každý žák jen jednou. 
V . 0505 - 0514 je uveden každý žák tolikrát, kolika cizím 

jazyk m se u í. 

XV. Individuální vzd lávací plány 

Vzd lávání íslo 
ádku 

Nadaní 
žáci 

Žáci 
se SVP Ostatní 

a b 2 3 4
Celkem 1501    
8leté s maturitou 1502    

z toho vyšší stupe  1503    
6leté s maturitou 1504    

z toho vyšší stupe  1505    
4leté s maturitou 1506    
Zkrácené s maturitou 1507    
2-3leté s výu ním listem 1508    
Zkrácené s výu ním listem 1509    
St ední 1510    
Nástavbové 1511    
Zahrnuty údaje jen za denní formu vzd lávání. 
Rozumí se individuální vzd lávací plány podle § 18 školského zákona. 
Sl. 2: IVP pro mimo ádn  nadané žáky. 
Sl. 3: IVP pro žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami, tj. zdravotn  postižené, 

zdravotn  znevýhodn né, pop . sociáln  znevýhodn né. 
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XXIV. V kové složení žák  - denní forma vzd lávání, ostatní formy vzd lávání, rekvalifika ní studium 

Nižší ro níky  12) St ední a st ední 
s výu ním listem 

St ední 
s maturitou  13) 

Nástavbové 
a zkrácené 

Rekvalifika ní 
studium  14) 

Rok narození 
Sp

ec
. v

zd
l. 

po
te

by
 

Fo
rm

a 
vz

d
lá

vá
ní

 

íslo 
ádku 

celkem z toho 
dívky celkem z toho 

dívky celkem z toho 
dívky celkem z toho 

dívky celkem z toho 
dívky 

a b c d 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13
  10 2401           
  10 2401           
  10 2401           
  10 2401           
  10 2401           
  10 2401           
Denní forma 10 2420           
 50 2421           
 50 2421           
 50 2421           
 50 2421           
 50 2421           
 50 2421           
 50 2421           
Ostatní formy 50 2450           

len ní vzd lávání podle mezinárodní klasifikace ISCED: 
12) Uvedeni žáci nižšího stupn  šestiletých a osmiletých gymnázií a žáci v oborech vzd lání 1letá a 2letá praktická škola. 
13) Uvedeni žáci 4letých maturitních obor  a žáci vyššího stupn  šestiletých a osmiletých gymnázií. 
14) Pouze ú astníci studia v oborech vzd lání podle na ízení vlády . 211/2010 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , nezahrnují se ú astníci krátkodobých kurz  

vykazovaní ve výkaze R 13-01, odd. XVIII. 
Sl. b: Uvádí se jen za denní formu vzd lávání: ano = žáci se zdravotním postižením, ne = ostatní žáci. 

 

XXIX. Ú astníci rekvalifika ního studia 

Obory vzd lání podle na ízení vlády . 211/2010 Sb., 
ve zn ní pozd jších p edpis  

Absolventi 
za minulý školní rok 

kód název 

Délka 
studia

Druh 
studia

Forma 
studia

íslo 
ádku Celkem z toho ženy 

celkem z toho ženy
a b c d e f 2 3 4 5

     2901     
     2901     
     2901     
     2901     
Celkem 2916     
Uvedeni pouze ú astníci studia v oborech vzd lání podle na ízení vlády . 211/2010 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , ú astníci krátkodobých kurz  

vykazovaní ve výkaze R 13-01, odd. XVIII nejsou zahrnuti. 
Sl. c, d, e jsou vypln ny kódem podle íselník  uvedených ve Vysv tlivkách k vypln ní výkazu. 

XXXIII. Další absolventi a ukon ivší vzd lávání ve školním roce 2013/14 

Obory vzd lání podle na ízení vlády . 211/2010 Sb., 
ve zn ní pozd jších p edpis
kód  název 

íslo 
ádku

Další 
absolventi

z toho 
absolventky

Ukon ivší 
bez zkoušky

ze sl. 4 
dívky 

a b c 2 3 4 5 
  3301  
  3301  
  3301  
  3301  
  3301  
Celkem – po et fyzických osob 3314  

Sl. 2 a 3: Absolventi, kte í vykonali záv re nou zkoušku/maturitu pozd ji než 30. zá í roku, v n mž p estali být žáky školy. Nejsou 
zahrnuti v odd. VII.  

Sl. 4 a 5: Osoby, které ukon ily vzd lávání bez p edepsané zkoušky (ukon ily úsp šn  poslední ro ník, ale zkoušku do 30. zá í 
nevykonaly).
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XXXI. Žáci nov  p ijatí do 1. ro níku denní formy vzd lávání podle v ku 
St ední s maturitou St ední s výu . listem 

Rok narození íslo 
ádku 8leté 6leté 4leté zkrácené 

Nástavbové
2-3leté zkrácené 

St ední 

a b 2 3 4 5 6 7 8 9 
 3101         
 3101         
 3101         
 3101         
 3101         
 3101         
 3101         
 3101         
 3101         
 3101         
Celkem 3115         

 

XXXII. Žáci nov  p ijatí do 1. ro níku denní formy vzd lávání podle p edchozího p sobišt  
St ední s maturitou St ední s výu . listem

P icházející íslo 
ádku 8leté 6leté 4leté zkrácené 

Nástav-
bové 2-3leté zkrácené 

St ední 

a b 2 3 4 5 6 7 8 9
z 5. ro . ZŠ  15) 3201 X X X X X
z 6. ro . ZŠ  15) 3202 X X X X X
ze 7. ro . ZŠ  15)  19) 3203 X X X X X
z 8. ro . ZŠ  15) 3204 X X X X
z 9. a 10. ro . ZŠ  15)  16) 3205 X X X X X
s neukon eným st edoškol. vzd láním  17) 3206 X X X X X
ihned po ukon ení st . vzd l. s výu .listem 3207 X X X
ihned po ukon ení st edního vzd lání 3208 X X X
ihned po ukon ení st . vzd l. s maturitou 3209 X X
odjinud  18) 3210 
Celkem 3211 

Nejsou uvedeni žáci opakující, ani žáci, kte í nastoupili po p erušení studia (blíže viz Vysv tlivky k vypln ní výkazu). 
15) V etn  základních škol pro zdravotn  postižené a ZŠ speciální (d íve pomocné školy). 
16) V etn  žák  p icházejících ze 4. ro ník  osmiletých a 2. ro ník  šestiletých gymnázií. 
17) Žáci, kte í odešli z jiného oboru st ední školy nebo konzervato e, aniž by získali st edoškolské vzd lání. 
18) Zahrnuti žáci, kte í v minulém školním roce nenavšt vovali žádnou výše uvedenou školu.  
19) V etn  žák  p icházejících ze 2. ro ník  osmiletých gymnázií. 

. 3207 - 3209: Žáci, kte í uvedené vzd lávání ukon ili v minulém školním roce. 

Odesláno dne: Razítko: Podpis editele školy: 
 

Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (v . linky): 
 
 
e-mail: 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝCHOVY 
M 9 Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 

pozd jších p edpis . 

Právnická osoba p edá individuální údaje elektronicky do 15. 10. 2014 
VÝKAZ 

o konzervato i 
podle stavu k 30. 9. 2014 

na server podle pokyn  MŠMT. Z p edaných údaj  se vytvá í tento výkaz. 

 

Škola 
 
Obec PS  
 
Ulice p. 
 

Resortní identifikátor 
právnické osoby (RED_IZO) 

Resortní identifikátor školy 
(IZO) 

  
Správní ú ad 

Území Z izovatel Škola 
pro SVP 

Škola mimo 
provoz 

  

Sou ástí výkazu jsou Vysv tlivky k vypln ní, kde jsou podrobn  vyloženy pojmy používané v tomto formulá i a popsáno, co je zahrnuto 
v ádcích a sloupcích jednotlivých oddíl . 
Výklad pojm  „speciální školy“ a „b žné školy“ je uveden v ásti Spole né poznámky, písm. b). 
Po et žák  se v oddílech III a VII uvádí krom  fyzických osob i jako „po et studií“, kde studium je mín no vzd lávání žáka sm ující 
k vyššímu odbornému vzd lání v konzervato i. Jeden žák se m že vzd lávat ve více studiích (oborech vzd lání podle na ízení vlády . 211/2010 
Sb., formách vzd lávání). V ostatních oddílech je uveden vždy po et žák  – fyzických osob. 

IX. Individuáln  integrovaní žáci se zdravotním postižením 
podle druhu postižení - denní forma  2) 

 

  

III. Po et žák  podle ro ník  
v tom  Celkem 

denní 
vzd lávání 

íslo 
ádku  

8 leté 6 leté 

Celkem 
ostatní 
formy 

a b 2 3 4 5
1. ro ník 

íslo 
ádku 

Po et 
celkem 

z toho 
dívky 

ze sl. 2 
vyžadující 
zvýš. výd.

a b 2 3 4
Mentáln  postižení 0901    
Sluchov  postižení 0904    
Zrakov  postižení 0906    

z toho t žce postižení 0907    
T lesn  postižení 0909    

z toho t žce postižení 0909a    
S více vadami 0910    
S vývoj. poruchami u ení 0912    
Autisté 0915    
Celkem 0918    
2) Uvedeni pouze žáci se zdravotním postižením, u nichž byly speciální 

vzd lávací pot eby zjišt ny na základ  speciáln  pedagogického pop . 
psychologického vyšet ení školským poradenským za ízením a jsou 
integrováni mezi zdravými žáky a je jim v nována zvýšená pé e. 

0301   
2. ro ník 0302 
3. ro ník 0303 
4. ro ník 0304 
5. ro ník 0305 
6. ro ník 0306 
7. ro ník 0307 
8. ro ník 0308 X
Celkem žák  - studií 0310 
Celkem žák  fyz. osob 1) 0310a   
1) Po et žák  ve fyzických osobách. 
Sl. 4: Zahrnuto i sedmileté vzd lávání u žák  se zdravotním postižením. 

V. Žáci u ící se cizí jazyk 

 íslo 
ádku Po et z toho 

dívky 
a b 2 5

Celkem 0501   
0502   1 jazyk 

2 jazyky 0503   
z toho 
živé 
jazyky 3 jazyky a více 0504   

0505   anglický jazyk 
0506   francouzský jazyk 
0507   n mecký jazyk 
0508   ruský jazyk 

špan lský jazyk 0509   
italský jazyk 0510   z 

. 0
50

1 

0511   latinský jazyk 
0513   jiný evropský jazyk 

jiný jazyk 0514   
Zahrnuty údaje jen za denní formu vzd lávání. 
V . 0501 - 0504 je uveden každý žák jen jednou. 
V . 0505 - 0514 je uveden každý žák tolikrát, kolika cizím 
jazyk m se u í. 

VIII. Žáci ve speciální škole podle druhu postižení 

 íslo 
ádku Celkem z toho 

dívky 
a b 2 3

Mentáln  postižení 0801   
Sluchov  postižení 0804   
Zrakov  postižení 0806   
T lesn  postižení 0809   
     z toho t žce postižení 0809a   
S více vadami 0810   
S vývoj. poruchami u ení 0812   
Autisté 0815   
Celkem 0818   
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VII. Žáci v denní form  vzd lávání a v ostatních formách podle obor  vzd lání a ro ník   3) 
Po et

Obory vzd lání podle na ízení vlády . 211/2010 Sb., 
ve zn ní pozd jších p edpis  

 
 

1. 2. 3. 4.

kód název 

D
él

ka
 

vz
d

lá
vá

ní
 

D
ru

h 
vz

d
lá

vá
ní

 
V

yu
. j

az
yk

  

D
ru

h 
po

st
iž

en
í 

Fo
rm

a 
vz

d
lá

vá
ní

 

íslo 
ádku

žáci 
celkem

z toho 
dívky 

ob
or

u

žáci 
celkem 

z toho 
dívky 

žáci 
celkem

z toho 
dívky 

žáci 
celkem

a b c d e f g h 2 3 4 5 6 7 8
      10 0701        
      10 0701        
      10 0701        
      10 0701        
      10 0701        
      10 0701        
      10 0701        
      10 0701        
Celkem v denní form  vzd lávání – po et studií 10 0716        
z toho žáci p evedení do vyššího ro níku 10 0717 X X      
z . 0716 žáci opakující daný ro ník 10 0718        

    X X  0719        
    X X 0719        
    X X 0719        
    X X 0719        
    X X 0719        
Celkem v ostatních formách – po et studií 50 0732        
Celkem v denní form  vzd lávání – po et fyzických osob 10 0751        
Celkem v ostatních formách – po et fyzických osob 50 0752        
3) Denní forma vzd lávání je uvedena v . 0701, 0716, 0717, 0718 a 0751, ostatní formy (ve erní, dálková, distan ní, kombinovaná) jsou uvedeny v . 0719, 0732 a 

0752. 
Sl. c, d, e, f, g jsou vypln ny kódem podle íselník  uvedených ve Vysv tlivkách k vypln ní výkazu. 

. 0717: Uvád jí se pouze mimo ádn  nadaní žáci, kte í byli ve stejném oboru vzd lání (na základ  vykonané zkoušky) p e azeni do vyššího ro níku bez absolvování 
p edchozího ro níku. 

XXI. Žáci podle státního ob anství, cizinci podle režimu pobytu
Stát z toho 

kód  5) název 

Sp
ec

. v
zd

l. 
po

te
by

 

íslo 
ádku 

Po et žák  
celkem žáci denní 

formy dívky s trvalým 
pobytem  6) azylanti  7) 

a b c d 2 3 4 5 7 
203 eská republika  2101  X X

   2101  
   2101  
   2101  
   2101  
   2101  
   2101  
   2101  
   2101  
   2101  

X Celkem 2150  
5) Uveden kód státu podle íselníku RAST. 
6) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území R (podle hlavy IV a IVa zákona . 326/1999 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ). 
7) Azylanti, osoby požívající dopl kové ochrany a žadatelé o ud lení mezinárodní ochrany (podle zákona . 325/1999 Sb., ve zn ní 

pozd jších p edpis ). 
Sl. c: ano = žáci se zdravotním postižením, ne = ostatní žáci.
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VII. Žáci v denní form  vzd lávání a v ostatních formách podle obor  vzd lání a ro ník   (pokra ování) 
žák  studujících v ro níku Absolventi 

 5. 6. 7. 8. celkem 
za šk. rok 
2013/14 

Nov  p ijatí 
do 1. ro níku 

z toho 
dívky 

žáci 
celkem 

z toho 
dívky 

žáci 
celkem 

z toho 
dívky 

žáci 
celkem 

z toho 
dívky 

žáci 
celkem

z toho 
dívky 

žáci 
celkem

z toho 
dívky 

ze sl. 18 
žáci 

s IVP 4) žáci 
celkem 

z toho 
dívky 

žáci 
celkem

z toho 
dívky 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19a 20 21 22 23
                
                
                
                
                
                
                
                
             
           X X X X X
           X X X X
            X    
            X    
           X     
           X     
           X     
           X     
               
               X
4) Žáci s IVP, kte í jsou zárove  uvedeni v odd. XV ve sl. 4 – Ostatní.

XXXI. Žáci nov  p ijatí do 1. ro níku 
denní formy vzd lávání podle v ku 

XXXII. Žáci nov  p ijatí do 1. ro níku denní formy vzd lávání 
podle p edchozího p sobišt  

Délka vzd lávání 
Rok narození íslo 

ádku 8leté 6leté 
a b 2 3 

 3101   
 3101   
 3101   
 3101   
 3101   
 3101   
 3101   
 3101   
 3101   
Celkem 

Délka vzd lávání 
P icházející íslo 

ádku 8leté 6leté 
a b 2 3

z 5. ro . ZŠ  8) 3201 X
z 6. ro . ZŠ  8) 3202 X
ze 7. ro . ZŠ  8) 3203 X
z 8. ro . ZŠ  8) 3204 X
z 9. ro . ZŠ  8)  9) 3205 X
s neukon eným st edoškol. vzd láním  10) 3206 X
ihned po ukon ení st . vzd l. s výu .listem 3207 X
ihned po ukon ení st edního vzd lání 3208 X
ihned po ukon ení st . vzd l. s maturitou 3209 X
odjinud  11) 3210 
Celkem 3211 

Nejsou uvedeni žáci opakující, žáci, kte í p ešli z jiné konzervato e ani žáci, kte í 
nastoupili po p erušení studia. 

3115   
 

8) V etn  základních škol pro zdravotn  postižené a ZŠ speciální (d íve pomocné 
školy). 

9) V etn  žák  p icházejících ze 4. ro ník  8letého vzd l. programu, 4. ro níku 
8letých a 2. ro ník  6letých gymnázií. 

10) Žáci, kte í odešli ze st ední školy nebo konzervato e, aniž by získali 
st edoškolské vzd lání. 

11) Zahrnuti žáci, kte í v minulém školním roce nenavšt vovali žádnou výše 
uvedenou školu.  
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XV. Individuální vzd lávací plány 

 íslo 
ádku 

Nadaní 
žáci 

Žáci 
se SVP Ostatní 

a b 2 3 4
Celkem 1501    
8leté vzd lávání 1502    

z toho 5. - 8. ro ník 1503    
6leté vzd lávání 1504    
Zahrnuty údaje jen za denní formu vzd lávání. 
Rozumí se individuální vzd lávací plány podle § 18 školského zákona. 
Sl. 2: IVP pro mimo ádn  nadané žáky. 
Sl. 3: IVP pro žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami, tj. zdravotn  

postižené, zdravotn  znevýhodn né, pop . sociáln  znevýhodn né. 
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XXIV. V kové složení žák  - denní forma vzd lávání, ostatní formy 

Nižší ro níky 12) St ední vzd lávání 
s maturitou 13) Vyšší vzd lávání 14)

Rok narození 
Sp

ec
. v

zd
l. 

po
te

by
 

Fo
rm

a 
vz

d
lá

vá
ní

 

íslo 
ádku 

 

 
 
 

celkem z toho 
dívky celkem z toho 

dívky celkem z toho 
dívky 

a b c d 2 3 6 7 8 9
  10 2401   
  10 2401   
  10 2401       
  10 2401       
  10 2401       
  10 2401       
  10 2401     
  10 2401     
  10 2401     
Denní forma 10 2420     
 50 2421     
 50 2421     
 50 2421     
 50 2421     
 50 2421     
 50 2421     
 50 2421     
 50 2421     
 50 2421     
Ostatní formy 50 2450       

len ní vzd lávání podle mezinárodní klasifikace ISCED: 
12) Uvedeni žáci 1. až 4. ro níku 8letého vzd lávacího programu (plnící povinnou školní docházku). 
13) Uvedeni žáci 1. až 4. ro níku 6letého vzd lávacího programu (resp. 1. - 5. ro níku konzervato e pro 

zrakov  postižené) a žáci 5. a 6. ro níku 8letého vzd lávacího programu. 
14) Uvedeni žáci posledních dvou ro ník  studia. 
Sl. b: Uvádí se jen za denní formu vzd lávání: ano = žáci se zdravotním postižením, ne = ostatní žáci. 

XIII. Žáci plnící povinnou školní 
docházku podle § 38 školského 
zákona podle ro ník  

 íslo 
ádku § 38 

a b 2
Celkem 1301  

 1. ro ník 1302
 2. ro ník 1303

3. ro ník 1304  
v tom 

 4. ro ník 1305

Zde jsou uvedeni žáci, kte í jsou kmenovými 
žáky vykazující školy a plní povinnou školní 
docházku v zahrani í nebo na zahrani ní 
škole v R (§ 38 školského zákona). 

Tito žáci nejsou zahrnuti do po tu žák  
v žádném dalším oddílu. 

XXXIII. Další absolventi a ukon ivší vzd lávání ve školním roce 2013/14 

Obory vzd lání podle na ízení vlády . 211/2010 Sb., 
ve zn ní pozd jších p edpis
kód  

íslo 
ádku

název 

Další 
absolventi

z toho 
absolventky

Ukon ivší 
bez zkoušky 

ze sl. 4 
dívky 

a b c 2 3 4 5 
  3301  
  3301  
  3301  
  3301  
  3301  
Celkem – po et fyzických osob 3314   
Sl. 2 a 3: Absolventi, kte í vykonali absolutorium pozd ji než 30. zá í roku, v n mž p estali být žáky školy. Nejsou zahrnuti v odd. VII. 
Sl. 4 a 5: Osoby, které ukon ily vzd lávání bez p edepsané zkoušky (ukon ily úsp šn  poslední ro ník, ale zkoušku do 30. zá í nevykonaly).
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Odesláno dne: Razítko Podpis editele školy: 
 

Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (v . linky): 
 
 
e-mail: 

XXIII. Dopl ující údaje 

 íslo 
ádku Po et 

a b 2
Žáci se SVP v denní form  vzd lávání k 30. 9. 2014 2301  

v 1. ro níku 2302  
sociáln  znevýhodn ní 2303  z toho 
zdravotn  znevýhodn ní 2304  

Žáci mimo ádn  nadaní 2305  
Žáci plnící povinnou školní docházku 2306  

z toho se SVP 2307  
z . 2307 s IVP 2308  

mimo ádn  nadaní 2309  
z . 2306 

cizinci 2310  

 



SEŠIT 3‒4 strana 31
 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝCHOVY 
M 10 Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb.,  

ve zn ní pozd jších p edpis . 

Právnická osoba p edá individuální údaje elektronicky do 15. 10. 2014  
VÝKAZ 

o vyšší odborné škole 
podle stavu k 30. 9. 2014 

na server podle pokyn  MŠMT. Z p edaných údaj  se vytvá í tento výkaz.  

 
 

Škola 
 
Místo PS  
 
Ulice p. 
 
Správní ú ad 

Resortní identifikátor 
právnické osoby (RED_IZO) 

Resortní identifikátor školy 
(IZO) 

  

Území Z izovatel Škola pro 
SVP 

Škola mimo 
provoz 

    
 

Sou ástí výkazu jsou Vysv tlivky k vypln ní, kde jsou podrobn  vyloženy pojmy používané v tomto formulá i a popsáno, co je zahrnuto 
v ádcích a sloupcích jednotlivých oddíl . 
Výklad pojm  „speciální skupiny“ a „b žné skupiny“ je uveden v ásti Spole né poznámky, písm. b). 
Po et student  se v oddílech III a VII uvádí krom  fyzických osob i jako „po et studií“, kde studium je mín no vzd lávání studenta sm ující 
k vyššímu odbornému vzd lání. Jeden student se m že vzd lávat ve více studiích (vzd lávacích programech, formách vzd lávání). V ostatních 
oddílech je uveden vždy po et student  – fyzických osob. 

III. Po et studijních skupin a student  
B žné skupiny Speciální skupiny 

Po et student   íslo 
ádku Po et 

skupin v denní 
form  

v ostatních 
formách 

Po et 
skupin 

Po et 
student  

a b 2 3 4 5 7
1. ro ník 0301      
2. ro ník 0302    
3. ro ník 0303    
4. ro ník 0304    
5. ro ník 0305 X X
Celkem skupin, studií 0306 
Celkem student  – fyzických osob 0307 X  X  
Sl. 2, 5 a 7: Zahrnuty údaje jen za denní formu vzd lávání. 

V. Studenti denní formy vzd lávání u ící se cizí jazyk 

 íslo 
ádku 

B žné 
skupiny 

Speciální 
skupiny 

a b 2 3
Celkem 0501   

1 jazyk 0502   
2 jazyky 0503   

z celku 
živé 

jazyky 3 jazyky a více 0504   
anglický jazyk 0505   
francouzský jazyk 0506   
n mecký jazyk 0507   
ruský jazyk 0508   
špan lský jazyk 0509   
italský jazyk 0510   
latinský jazyk 0511   
jiný evropský jazyk 0513   

z 
. 0

50
1 

jiný jazyk 0514   
Zahrnuty údaje jen za denní formu vzd lávání. 
V . 0501 - 0504 je uveden každý student jen jednou. 
V . 0505 - 0514 je uveden každý student tolikrát, kolika cizím 

jazyk m se u í.

XV. Individuální vzd lávací plány 

 íslo 
ádku 

Nadaní 
studenti 

Studenti 
se SVP  Ostatní 

a b 2 3 4 
Celkem 1501    
1. ro ník 1502    
2. ro ník 1503    
3. ro ník 1504    
4. ro ník 1505    
Zahrnuty údaje jen za denní formu vzd lávání. 
Rozumí se individuální vzd lávací plány podle § 18 školského 

zákona. 
Sl. 2: IVP pro studenty mimo ádn  nadané. 
Sl. 3: IVP pro studenty se speciálními vzd lávacími pot ebami, 

tj. zdravotn  postižené, zdravotn  znevýhodn né, pop . sociáln  
znevýhodn né. 
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VII. Studenti podle vzd lávacích program  a ro ník   1) 
Po et

Vzd lávací program  2) 
1. 2. 3. 

kód název 

D
él

ka
 

vz
d

lá
vá

ní
 

Fo
rm

a 
vz

d
lá

vá
ní

 

D
ru

h 
po

st
iž

en
í 

Zp
so

b 
in

te
gr

ac
e 

íslo 
ádku

celkem z toho 
dívky celkem z toho 

dívky celkem z toho 
dívky 

a b c d e f g 2 3 5 6 8 9
   10   0701       
   10   0701       
   10   0701       
   10   0701       
   10   0701       
   10   0701       
Celkem v denní form  vzd lávání – po et studií 0715       
z . 0715 studenti p evedení do vyššího ro níku 0716 X X     
z . 0715 studenti opakující daný ro ník 0717       
z . 0715 studenti nastoupivší po p erušení studia 0718       

    X X 0719       
    X X 0719       
    X X 0719       
    X X 0719       
Celkem v ostatních formách – po et studií 0732       
Celkem v denní form  vzd lávání – po et fyzických osob 0751       
Celkem v ostatních formách – po et fyzických osob 0752       
1) Denní forma vzd lávání je uvedena v . 0701 až 0718, 0751 ostatní formy vzd lávání (ve erní, dálková, distan ní, kombinovaná) v . 0719 až 0732, 0752. 
2) Uveden 7místný kód akreditovaného vzd lávacího programu podle zápisu v rejst íku škol a školských za ízení. 
Sl. c, d, e, f jsou vypln ny kódem podle íselník  uvedených ve Vysv tlivkách k vypln ní výkazu. 

. 0716 – jsou uvedeni pouze mimo ádn  nadaní studenti, kte í byli ve stejném vzd lávacím programu p e azeni do vyššího ro níku (na základ  vykonané 
zkoušky) bez absolvování p edchozího ro níku. 

VIIA. Studijní skupiny podle vzd lávacích program  a ro ník  v denní form  vzd lávání 
Po et studijních skupin Vzd lávací program  2) 

kód název D
él

ka
 

vz
d

lá
vá

ní
 

Ty
p 

st
ud

ijn
í 

sk
up

in
y 

Fo
rm

a 
vz

d
lá

vá
ní

 

íslo 
ádku 1. 

ro ník 
2. 

ro ník 
3. 

ro ník 
4. 

ro ník celkem 

a b c d e f 2 3 4 5 6
    10 7A01      
    10 7A01      
    10 7A01      
    10 7A01      
    10 7A01      
    10 7A01      
    10 7A01      
Celkem v denní form  vzd lávání 7A30

Po ty studijních skupin jsou uvedeny v p epo tu s p esností na dv  desetinná ísla. Pokud jsou v jedné studijní skupin  za azeni studenti vzd lávající se 
ve více vzd lávacích programech, je uveden u každého vzd lávacího programu p íslušný p epo tený po et. 

Sl. c, d, e jsou vypln ny kódem podle íselník  uvedených ve Vysv tlivkách k vypln ní výkazu. 
2) Uveden 7místný kód akreditovaného vzd lávacího programu podle zápisu v rejst íku škol a školských za ízení (viz vysv tlivka pod oddílem VII).
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VII. Studenti podle vzd lávacích program  a ro ník   1)   (pokra ování)  
student  studujících v ro níku 

4. 5. celkem 
Absolventi 

za šk. rok 2013/14 
Nov  p ijatí 
do 1. ro níku 

z celkového po tu 
cizinci 

celkem z toho 
dívky celkem z toho 

dívky celkem z toho 
dívky 

ze sl. 14 
s IVP  3)

celkem z toho 
dívky celkem z toho 

dívky celkem z toho 
dívky 

11 12 23 24 14 15 16 17 18 19 20 21 22
             
             
             
             
             
             
             

      X X X X X   
       X X X X   
       X X X X   
      X       
      X       
      X       
      X       
      X       
            
      X       
3) Studenti s IVP, kte í jsou zárove  uvedeni v odd. XV ve sl. 4 – Ostatní. 

VIII. Studenti ve speciálních skupinách podle druhu postižení 
- denní forma 

 íslo 
ádku 

Po et 
skupin 

Student  
celkem 

z toho 
dívky 

a b 2 3 4
Sluchov  postižení 0804 X   

z toho t žce postižení 0805 X   
Zrakov  postižení 0806 X   

z toho t žce postižení 0807 X   
T lesn  postižení 0809 X   

z toho t žce postižení 0809a X   
S více vadami 0810 X   

z toho hluchoslepí 0811 X   
S vývoj. poruchami u ení 0812 X   
Autisté 0815 X   
Celkem 0818    

Zahrnuti i postižení studenti individuáln  integrovaní ve skupin  z ízené pro 
jiný druh i stupe  postižení. Tito studenti nejsou zapo teni do odd. IX. 

IX. Individuáln  integrovaní studenti se zdravotním 
postižením podle druhu postižení - denní forma 

ze sl. 2 
vyžadující 
zvýš. výd.

 íslo 
ádku 

Po et 
celkem 

z toho 
dívky 

a b 2 3 4
Sluchov  postižení 0904    

z toho t žce postižení 0905    
Zrakov  postižení 0906    

z toho t žce postižení 0907    
T lesn  postižení 0909    

z toho t žce postižení 0909a    
S více vadami 0910    

z toho hluchoslepí 0911    
S vývoj. poruchami u ení 0912    
Autisté 0915    
Celkem 0918    

Uvedeni pouze studenti se zdravotním postižením, u nichž byly speciální 
vzd lávací pot eby zjišt ny na základ  speciáln  pedagogického pop . 
psychologického vyšet ení školským poradenským za ízením a jsou 
integrováni v b žných skupinách, kde je jim v nována zvýšená pé e. 

Studenti bez zdravotního postižení vzd lávající se ve speciálních skupinách se 
neuvád jí. 

 
 XXXIII. Další absolventi a ukon ivší vzd lávání ve školním roce 2013/14 
 

Vzd lávací program (obor vzd lání)  4)

kód název 

íslo 
ádku

Další 
absolventi

z toho 
absolventky

Ukon ivší 
bez 

absolutoria  

ze sl. 4 
 

dívky 

a b c 2 3 4 5 
  3301  

  3301  
  3301  
Celkem – po et fyzických osob 3314   
Sl. 2 a 3: Absolventi, kte í vykonali absolutorium pozd ji než 30. zá í roku, v n mž p estali být studenty školy. Nejsou zahrnuti v odd. VII.  
Sl. 4 a 5: Osoby, které ukon ily vzd lávání bez p edepsané zkoušky (ukon ily úsp šn  poslední ro ník, ale zkoušku do 30. zá í nevykonaly). 
4) Uveden 7místný kód akreditovaného vzd lávacího programu podle zápisu v rejst íku škol a školských za ízení, resp. 8místný kód oboru 

vzd lání podle na ízení vlády . 211/2010 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
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XXIV. V kové složení student  (pokra ování) 
- ostatní formy vzd lávání 

XXIV. V kové složení student  - denní forma vzd lávání 
Po et student  

 
 
 
 
 

z toho nov  p ijatí Rok narození 
Sp

ec
. v

zd
l. 

po
te

by
 

Fo
rm

a 
vz

d
lá

vá
ní

 

íslo 
ádku celkem z toho 

dívky celkem 

Po et student  
Rok narození 

Fo
rm

a 
vz

d
lá

vá
ní

 

íslo 
ádku 

celkem z toho z toho 
dívky ženy 

a b c d 8 9 14 15 a c d 8 9
  10 2401      50 2421   
  10 2401      50 2421   
  10 2401      50 2421   
  10 2401      50 2421   
  10 2401      50 2421   
  10 2401      50 2421   
  10 2401      50 2421   
  10 2401      50 2421   
  10 2401      50 2421   
  10 2401      50 2421   
  10 2401      50 2421   
Celkem 10 2420      50 2421   

Sl. b: ano = studenti se zdravotním postižením, ne = ostatní studenti. Celkem 50 2450   
 

XXI. Studenti podle státního ob anství, cizinci podle režimu pobytu
Stát z toho 

kód  5) název 

Sp
ec

. v
zd

l. 
po

te
by

 

íslo 
ádku 

Po et 
student  
celkem

studenti 
denní formy dívky s trvalým 

pobytem  6) azylanti  7) 

a b c d 2 3 4 5 7 
203 eská republika  2101  X X

   2101  
   2101  
   2101  
   2101  
   2101  

X Celkem 2150   
5) Uveden kód státu podle íselníku RAST. 
6) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území R (podle hlavy IV a IVa zákona . 326/1999 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ). 
7) Azylanti, osoby požívající dopl kové ochrany a žadatelé o ud lení mezinárodní ochrany (podle zákona . 325/1999 Sb., ve zn ní 

pozd jších p edpis ). 
Sl. c: ano = studenti se zdravotním postižením, ne = ostatní studenti.

XXXII. Studenti nov  p ijatí do 1. ro níku denní formy vzd lávání 
podle p edchozího p sobišt  

z toho 
dívky  íslo 

ádku Po et 

a b 2 3
Nov  p ijatí ihned po maturit  3201   
Nov  p ijatí pozd ji  8) 3205   
Celkem 3211   
8) P ijatí pozd ji než v roce, ve kterém úsp šn  složili maturitní zkoušku.  

Odesláno dne: Razítko Podpis editele školy: Výkaz sestavil (jméno): 

    
Telefon (v . linky): 
 
 
e-mail: 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝCHOVY 
R 13-01 Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis . 

Právnická osoba odešle výkaz elektronicky do 10. 10. 2014. 
(blíže viz Pokyny a vysv tlivky) 

VÝKAZ 
o editelství škol 

podle stavu k 30. 9. 2014 

Do výkazu se nezahrnují údaje za základní um lecké školy a za jazykové školy s právem státní 
jazykové zkoušky. 

P edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady vydalo Ministerstvo 
školství, mládeže a t lovýchovy. 

Resortní identifikátor 
práv. osoby (RED_IZO) 

1)

       
1) Uvede se, zda je editelství 

mimo provoz (= A) nebo 
zda je v provozu (= N). 

Název  
 
Obec PS  
 
Ulice p. 

X. U itelé celkem 
Po et u itel  P epo tení na pln  zam stnané Nadúvazky  2) 

 íslo 
ádku celkem z toho ženy celkem z toho ženy ze sl. 4 bez 

kvalifikace 
fyzické 
osoby 

týdenní 
po et hodin

a b 2 3 4 5 6 7 8
Celkem 1001      X X

v mate ské škole 1002      
v p ípravném stupni ZŠ speciální 1002a      
v p ípravné t íd  ZŠ 1002b      
na 1. st. základní školy 1003      
na 2. st. základní školy 1004      
ve st ední škole 1005      

z toho na niž. stupni gymnázia  3)  1006      
v konzervato i 1009      

z toho v 1. - 4. ro . 8let. vzd l.  3) 1010      

z 
. 1

00
1 

vy
u

uj
íc

í 

ve vyšší odborné škole 1011      
2) Rozumí se pravidelná výuka nad stanovený týdenní rozsah hodin p ímé vyu ovací innosti. 
3) Uvedou se u itelé vyu ující v ro nících gymnázií a konzervato í, v nichž je pln na povinná školní docházka. 
Sl. 2 a 3: Každý u itel se v . 1002 až 1011 vykáže tolikrát, na kolika druzích (stupních) škol p sobí, v . 1001 bude vykázán pouze jednou. 
Sl. 6: Uvedou se u itelé nespl ující požadované vzd lání podle zákona . 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve zn ní pozd jších p edpis . 

XII. U itelé ve t ídách/skupinách pro d ti/žáky/studenty 
se spec. vzd lávacími pot ebami (p epo tené po ty)

ze sl. 2 
 íslo 

ádku Celkem 

XI. U itelé podle p edm t  (p epo tení na pln  zam stnané)

 íslo 
ádku Celkem z toho 

ženy bez kvalif.

a b 2 3 4
Interní 1101    

pro všeob. vzd l. p edm ty 1102    
pro odborné p edm ty 1103    
pro praktické vyu ování 1104    

Externí 1105    
pro všeob. vzd l. p edm ty 1106    
pro odborné p edm ty 1107    
pro praktické vyu ování 1108    

Vypl ují jen právnické osoby, které vykonávají innost st edních škol, 
konzervato í a vyšších odborných škol. 

Jako interní se posuzují u itelé v pracovním pom ru, jako externí se posuzují 
ostatní u itelé (blíže viz Pokyny a vysv tlivky). 

Sl. 4: Uvedou se u itelé nespl ující požadované vzd lání podle zákona 
. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve zn ní pozd jších 

p edpis . 

ženy se spec. 
ped. kval.

a b 2 3 4
Celkem 1201    

v mate ské škole 1202    
v p ípravném stupni 1202a    
v p ípravné t íd  ZŠ 1202b    
na 1. st. ZŠ 1203    
na 2. st. ZŠ 1204    
ve st ední škole 1205    
v konzervato i 1209    

v 
to

m
 v

yu
uj

íc
í 

ve vyšší odborné škole 1211    
U itelé vykázaní v tomto oddíle se zahrnují i do odd. X. 

. 1202a: Rozumí se u itelé v p ípravném stupni ZŠ speciální. 

. 1209: Blíže viz Pokyny a vysv tlivky. 
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V. U itelé cizích jazyk  (p epo tení na pln  zam stnané) 
V základní škole Ve st ední škole V konzervato i Ve vyšší odborné škole

 íslo 
ádku Po et z toho 

bez kvalif. Po et z toho 
bez kvalif. Po et z toho 

bez kvalif. Po et z toho 
bez kvalif.

a b 2 3 4 5 6 7 8 9
Celkem 0501         

anglický jazyk 0505         
francouzský jazyk 0506         
n mecký jazyk 0507         
ruský jazyk 0508         
špan lský jazyk 0509         
italský jazyk 0510         
latinský jazyk 0511         
jiný evr. jazyk 0513         

z 
. 0

50
1 

jiný jazyk 0514         
V . 0505 - 0514 se uvede každý u itel tolikrát, kolika cizím jazyk m u í. 
Ve sl. 2 - 9 se uvede každý u itel tolikrát, v kolika druzích škol dané právnické osoby u í. 
Sl. 3, 5, 7 a 9: Uvedou se u itelé nespl ující požadované vzd lání podle zákona . 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve zn ní pozd jších p edpis . 

XIII. Vedoucí pracovníci ve fyzických osobách 
editelé Zástupci editel  

 íslo 
ádku celkem z toho 

ženy celkem z toho 
ženy 

a b 2 3 4 5
Celkem 1301     

v mate ské škole 1302 X X   
v základní škole 1303 X X   
ve st ední škole 1304 X X   
v konzervato i 1305 X X   z 

to
ho

 
us

ta
no

ve
ní

 

ve vyšší odborné škole 1306 X X   

Je-li zástupce ustanoven pro více škol, bude uveden v . 1301 jednou a v . 1302 – 1306 tolikrát, pro kolik škol je ustanoven jako zástupce. 

 XIV. Ostatní pedagogi tí pracovníci škol 
Fyzické osoby P epo tení na pln  zam. 

 íslo 
ádku celkem ženy celkem ženy 

a b 2 3 4 5 
pro d ti/žáky se zdravotním postižením 1401     

z . 1401 v p ípravném stupni ZŠ speciální 1401a     
pro d ti/žáky se sociálním znevýhodn ním 1402     

Asistenti 
pedagog  

z . 1402 v p ípravných t ídách 1402a     
Vychovatelé 1402b     
Psychologové 1403     
Trené i 1404     
Speciální pedagogové 1405     
Výchovní poradci 1406   X X
Metodici informa ních a komunika ních technologií 1407   X X

. 1401: Zahrnují se i asistenti pedagoga pro d ti/žáky se zdravotním znevýhodn ním. 

. 1402b: Uvádí se jen p i výuce v ZŠ podle § 8, odst. 6 vyhlášky . 73/2005 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , 
neuvád jí se vychovatelé ve školní družin , klubu ani v jiných školských za ízeních. 

. 1405: Neuvád jí se u itelé se speciáln  pedagogickou kvalifikací. 

XXXIX. T ídy s asistenty pedagoga 
T ídy ZŠ s asistentem T ídy SŠ s asistentem  íslo 

ádku po et t íd po et žák po et t íd po et žák  
a b 2 3 4 5

B žné t ídy 3901
z toho na prvním stupni ZŠ/nižším stupni SŠ 3902

Speciální t ídy 3903
z toho na prvním stupni ZŠ/nižším stupni SŠ 3904

Vypl ují jen právnické osoby, které vykonávají innost základních škol nebo st edních škol (za denní formu vzd lávání). 
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Dodatky za školní rok 2013/14 I. Školní knihovna ve školním roce 2013/14 

 íslo 
ádku Celkem 

XVIII. Další vzd lávání ve školním roce 2013/14 
a b 2

Po et 
ú astník   íslo 

ádku Po et kurz  Po et knihovních jednotek celkem  9) 0101  
 knihy  0102a b 2 3

Odborné kurzy 1801   audiovizuální dokumenty  9) 0103  v tom 
ostatní dokumenty  9) 0104Kurzy jednotlivých p edm t  1802    

Kurzy ucelených ástí u iva 1803   Po et titul  odebíraných periodik 0106
Pomaturitní specializa ní kurzy 1804   Po et uživatel  knihovny 0109
Rekv. kurzy mimo soustavu obor  1805   žáci a pedagogové 0110

v tom 
evidovaní externí uživatelé 0111Týká se jen právnických osob, které vykonávají innost st edních škol, 

konzervato í nebo vyšších odborných škol a uskute ují tyto kurzy 
v souladu s § 114 školského zákona. 

. 1805: Uvedou se pouze krátkodobé rekvalifika ní kurzy v oborech 
mimo soustavu obor  vzd lání. 

Po et výp j ek ve školním roce 0112
Pracovníci knihovny 0113

fyzické osoby 0114profesionální 
knihovníci  10) p epo tený po et 0115v tom 
ostatní pracovníci 0116

Týká se jen právnických osob, které vykonávají innost základních škol,
st edních škol, konzervato í nebo vyšších odborných škol. 

9) Blíže viz Pokyny a vysv tlivky.  
10) Pracovníci, kte í pracují v knihovn  na základ  pracovní smlouvy. 

. 0116: Pracovníci, kte í práci v knihovn  nevykonávají na základ  pracovní 
smlouvy (nap . z ad pedagogických pracovník ). 

Sl. 2: V . 0101 – 0104, 0106, 0113 - 0116 se uvádí stav k 31. 8. 2014, 
údaje v ostatních ádcích se týkají školního roku 2013/14. 

II. Dopl ující ukazatele za školní rok 2013/14 
Po et 

 íslo 
ádku v mate ské 

škole 
v základní 

škole 
ve st ední 

škole v konzervato i 

a b  2 3 4 5
vyslané d ti/žáci 0201     Zotavovací 

pobyty strávené kalendá ní dny 0202     
vyslaní žáci 0203 X    Lyža ské 

kurzy strávené kalendá ní dny 0204 X    
D ti/žáci v plaveckých kurzech 0204a   X X 

základního vzd lání 0205 X   X Vykonané zkoušky 
v kurzu pro získání základ  vzd lání 0206 X  X X 

žáci v roce 2013/14 0208 X  X X T ídy pro výuku 
eského jazyka vydaná osv d ení 0209 X  X X 

. 0201 - 0202: Týká se d tí/žák  v b žných t ídách i ve speciálních t ídách MŠ, ZŠ, v nižších stupních gymnázií a v odpovídajících ro nících 8leté konzervato e. 

. 0203 - 0204: Týká se žák  všech ro ník  základních škol, st edních škol a konzervato í vyslaných na lyža ské kurzy organizované školou. 

. 0204a: Týká se pouze d tí z MŠ a žák  1. stupn  ZŠ. 

. 0208 a 0209: Týká se výhradn  jazykové p ípravy žák  cizinc  podle § 10 vyhl. . 48/2005 Sb. 

IV. Odm ny za produktivní innost za školní rok 2013/14 
Vyšší 

odborná škola íslo 
ádku St ední škola

a b 2 4
pr m rný m sí ní po et žák /student   11) 0403Odm ny za 

produktivní innost vyplacená ástka za rok v K  0404
11) Pr m rný po et žák /student  se vypo ítá tak, že sou et po t  žák /student  za jednotlivé m síce školního 

roku se vyd lí 10. 

Odesláno dne: Razítko: Podpis editele školy: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (v . linky): 
 
 
e-mail: 
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Z 14-01 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝCHOVY 
Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis . 

VÝKAZ 
o za ízení pro výkon 

ústavní-ochranné výchovy 
podle stavu k 31. 10. 2014 

Právnická osoba odešle výkaz elektronicky do 11. 11. 2014. 
(blíže viz Pokyny a vysv tlivky) 

P edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady vydalo 
Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. 
 

IV. P íchody a odchody ze za ízení od 1. 9. 2013 
do 31. 8. 2014 (netýká se diagnostických ústav ) 

 íslo 
ádku Po et 

a b 2
Nov  p ijatí 0401  

z . 0401 dívky 0402  
z mate ských škol 0402a  
ze základních škol 0403  
ze ZŠ pro žáky se zdrav. postiž. 0404  
ze SŠ, konzervato í 0405  
ze SŠ, konz. pro žáky se zdr. postiž. 0407  
z VOŠ, z VŠ 0408  

z . 0401

ostatní 0409  
Odchody ze za ízení 0410  

uskute n né adopce 0411  
z toho 

odchody do p stounské pé e  0412  
d ti propušt né trvale 0413  

z . 0410
d ti ubytované mimo za ízení  1) 0414  

Dny strávené d tmi v za ízení  0415  
z . 0415 dny strávené na út ku 0416  

1) Jedná se o d ti podmín n  umíst né nebo p echodn  ubytované 
mimo za ízení (§ 23 odst. 1 písm. b, c zákona . 109/2002 Sb.) 

. 0415: Uvádí se sou et po t  dn , které jednotlivé d ti strávily 
v za ízení mezi 1. 9. 2013 a 31. 8. 2014. 

B. Školní rok 2014/15 

X. Odborní pracovníci podle stavu k 31. 10. 2014 
Fyzické osoby 

 íslo 
ádku celkem z toho ženy ze sl. 2 

spec. ped.

P epo tení 
na pln  

zam stnané

a b 2 3 4 8
Speciální pedagogové 1001     
Vychovatelé v . ved. vychovatel  1002     
Asistenti pedagog  1003     
Psychologové 1004     
Zdravotni tí pracovníci 1005     
Sociální pracovníci 1006     
Ostatní odborní pracovníci 1007     

editel za ízení bude uveden podle svého profesního zam ení. 

XI. Prostorové podmínky za ízení 
podle stavu k 31. 10. 2014 

 íslo 
ádku Po et 

a b 2
L žková kapacita celkem 1101  
Ložnice pro d ti 1102  

1 l žkové 1103  
2 - 3 l žkové 1104  v tom 
4 a vícel žkové 1105  

L žek v ložnicích 1106  
Skupinové byty 1107  
L žek pro d ti v bytech 1108  

Resortní identifikátor 
za ízení (IZO) 

1) 2) 3) 4) 
      

1) až 3) Vyplní se podle Pokyn  a vysv tlivek. 
4) Uvede se, zda je za ízení mimo provoz (= A) 

nebo zda je v provozu (= N). 

V. D ti v DD, VÚ ve školním roce 2013/14 

 íslo 
ádku Po et 

a b 2
st ední vzd lání 0501a  
st ední vzd lání s výu ním listem 0501  

D ti, 
které získaly 
stupe  vzd lání st ední vzd lání s maturitní zkouškou 0501b  
D ti, které prošly rekvalifika ním kurzem 0502  

Školské za ízení 
 

Obec PS  
 

Ulice p. 

A. Dodatek za školní rok 2013/14 

III. P íchody a rozmis ování z diagnostických ústav  
od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 

 íslo 
ádku Po et 

a b 2
D ti p ijaté do diagnostického ústavu 0301  

ústavní 0302  soudního rozhodnutí 
s výchovou ochrannou 0303  
p edb žného opat ení 0304  

z . 0301 
na základ  

 žádosti rodi  i zákonných zástupc  0305
 D ti rozmíst né z diagnostických ústav  0306
 do výchovných ústav  0309
 do d tských domov  0310

do d tských domov  se školou 0311  
z . 0306 

do rodinné pé e 0312  
Dny strávené d tmi v diagnostickém ústavu 0313  

z toho do asn  umíst nými zadrženými na út ku 0314  
. 0313: Uvádí se sou et po t  dn , které jednotlivé d ti strávily v za ízení 
mezi 1. 9. 2013 a 31. 8. 2014. 
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VI. Údaje o d tech celkem podle stavu k 31. 10. 2014 VIII. D ti plnící povinnou školní docházku 

 íslo 
ádku Po et 

a 

 íslo 
ádku Po et 

a b 2b 2
Po et d tí celkem 0601  

z toho dívky 
 D ti celkem 0801

0602  
z . 0602 nezletilé matky 

0802  z toho dívky 
0602a  

z . 0601 úplní sirotci 
do 15 let 0803  z . 0801 

ve v ku 15 let a více 08040603  
z . 0601 d ti nezletilých matek 

 
0604  

ústavní 0605  soudního rozhodnutí 
s výchovou ochrannou 0606  
p edb žného opat ení 0607  
žádosti rodi  0608  

Umíst ní 
na základ  

dobrovoln  prodlouženého pobytu 0608a 

v b žné základní škole mimo za ízení 0805  
v ZŠ pro žáky se zdrav. postižením 0806  z . 0803
v ZŠ v za ízení 0806a  
v b žné základní škole mimo za ízení 0807  
v ZŠ pro žáky se zdrav. postižením 0808  z . 0804

 v ZŠ v za ízení 
 výchovné  0609 

výchovn  – lé ebné 0610  
pracovn  výchovné 0611  

Skupiny 

rodinné 0612  
cizinci 0614  

z toho ze zemí EU 0614a  z . 0601 
d ti na út ku 0615  

 

0808a  
. 0806a a 0808a: neuvád jí se d ti uvedené v . 0806 a 0808.  

VII. D ti p ed zahájením povinné školní docházky 

 íslo 
ádku Po et 

a b 

IX. D ti po ukon ení povinné školní docházky 

 íslo 
ádku Po et 

a b 2
D ti celkem 0901  

z toho dívky 0902  
od 15 do 18 let 0903  z . 0901 

ve v ku 18 let a starší 0904  
z . 0904 s dobrovoln  prodlouženým pobytem 0905  

 ve st ední škole v za ízení 0906  
 ve st ední škole mimo za ízení 0907  2

D ti celkem 0701  
z toho dívky 

 v diagnostické t íd  za ízení 0908
0702  

do 3 let 0703 
 

 z . 0701 
ve v ku 3 a více let 0704  

v rekvalifika ním kursu 0909z . 0901

 v pracovním pom ru 0910
  neza azení 0911
  na vysoké škole, VOŠ 0912

. 0908 vyplní jen diagnostický ústav. 
XII. Po ty d tí podle druhu postižení 

v tom ve v ku 
íslo 

ádku p ed za . 
pov. škol. 
docházky 

povinné 
školní 

docházky 

po ukon . 
pov. škol. 
docházky 

 Celkem 

a b 2 3 4 5
    Mentáln  postižení 1201 
    Sluchov  postižení 1202 
    Zrakov  postižení 1203 

S vadami e i 1204     
    T lesn  postižení 1205 
    Soub žn  postižení více vadami 1206 
    z toho hluchoslepí 1207 
    S vývojovými poruchami 1208 

Autisté 1209     
    Se závažnými poruchami chování 1209a 
    S extrémními poruchami chování 1209b 

Celkem 1210     

Odesláno dne: Razítko: Podpis editele za ízení: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (v . linky): 
 
 
e-mail: 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝCHOVY 
Z 15-01 Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 

pozd jších p edpis . 

Právnická osoba odešle výkaz elektronicky do 11. 11. 2014. 
(blíže viz Pokyny a vysv tlivky) 

VÝKAZ  
o innosti st ediska volného asu P edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady vydalo 

Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. 
podle stavu k 31. 10. 2014  

Resortní identifikátor 
za ízení (IZO) 

1) 

    
Školské za ízení 
 
Obec PS  
 
Ulice p.  

  
1) Uvede se, zda je za ízení mimo provoz (= A) 

nebo zda je v provozu (= N). 

I. Pravidelná innost podle po tu p ijatých ú astník  
k 31. 10. 2014 

 íslo 
ádku Po et z toho cizinci ze zemí EU

a b 2 3 4
Zájmové útvary 0108  X X
Ú astníci 0109    

d ti 0113    
žáci 0114    
studenti 0115    

v tom 

ostatní 0116    
 

II. P íležitostné innosti zájmového vzd lávání 
od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 

 íslo 
ádku Po et Po et 

ú astník  
a b 2 3

Akce celkem 0202   
z toho o sobotách i ned lích 0203   

Uvád jí se po ty akcí a ú astník  podle doklad  o pr b hu vzd lávání 
(podle § 2 písm. a) vyhlášky . 74/2005 Sb., o zájmovém vzd lávání). 

Do po tu ú astník  se nezahrnují pracovníci st ediska. 

IV. Další innosti zájmového vzd lávání VI. Táborová a další innost spojená s pobytem 
od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 podle zam ení 

 

XIV. Eviden ní po et pedagogických pracovník  k 31. 10. 2014 
Fyzické osoby 

 íslo 
ádku celkem z toho ženy

P epo . na 
pln  zam. 

a b 2 3 4
Pedagogi tí pracovníci 1401   X 

interní 1402    
v tom 

externí 1403   X 
 

Odesláno dne: Razítko: Podpis editele za ízení: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (v . linky): 
 
 
e-mail: 

VII. Sout že MŠMT od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 

 íslo 
ádku Po et Po et 

ú astník  
a b 2 3 

Sout že celkem 0701   
 

v tom íslo 
ádku

Po et 
ú astník  

a  íslo 
ádku Celkem pobytové 

akce  
nad 5 dní 

pobytové 
akce 

do 5 dní  

m stské a 
p ím stské 

tábory 

b 3 
Osv tová a informa ní 0401  
Individuální  0402  
Spontánní 

a b 2 3 3a 4
Po et akcí 0601     0404
Po et ú astník  0602     

 
Ostatní 0405

Po et osobodní 0603     
Po et pracovník 0604     

Do po tu ú astník  se nezahrnují pracovníci st ediska. 
Po et osobodní se stanoví jako sou in po tu ú astník  a po tu pobytových dn . 

 

Uvád jí se po ty ú astník  jednotlivých inností podle doklad  
o pr b hu vzd lávání (podle § 2 písm. d), e) a f) vyhlášky 
. 74/2005 Sb., o zájmovém vzd lávání). 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝCHOVY 
Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis . 

Právnická osoba odešle výkaz elektronicky do 11. 11. 2014. 
(blíže viz Pokyny a vysv tlivky) 

P edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady 
vydalo Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. 
 

Z 17-01 

VÝKAZ 
o innosti za ízení školního stravování 

podle stavu k 31. 10. 2014 
 

Resortní identifikátor 
za ízení (IZO) 

íslo 
ásti 

1) 2) 3) 

   
1) Uvede se kód rozlišení podle íselníku: 

1 za ízení školního stravování (nep ipadá-li v úvahu kód 2, 3 nebo 9) 
2 za ízení školního stravování p i školském ubytovacím za ízení 
3 za ízení školního stravování p i školském za ízení pro výkon 

ústavní-ochranné výchovy nebo pro preventivn  výchovnou pé i 
9 náhradní stravování 

2) Uvede se, o jaké za ízení školního stravování se jedná: 
0 výdejna dovážející stravu ze za ízení zapsaného do rejst íku 
1 školní jídelna (výva ovna s výdejnou) 
2 výva ovna 
3 výdejna dovážející stravu ze za ízení nezapsaného do rejst íku 
(u náhradního stravování se tento údaj nevypl uje) 

3) Uvede se, zda je za ízení mimo provoz (= A) nebo zda je v provozu (= N)

Školské za ízení 
 
Obec PS  
 
Ulice p. 

I. Zapsaní strávníci a ostatní pravideln  stravovaní 
v tom zapsaní k odb ru 

celodenního stravování íslo 
ádku Po et 

jen ob da 
ob da a 

dopl kového 
jídla 

jen 
dopl kového 

jídla 

 
celkem z toho 

bez ob d  
a b 2 3 4 5 6 7

Strávníci (d ti, žáci a studenti) celkem 0101       
z mate ských škol 0102       
z p ípravného stupn , p ípravných t íd 0103       
z 1. stupn  základní školy 0104       

z toho 10letí a starší 0104a       
z 2. stupn  základní školy 0105       

z toho 14letí a starší 0105a       
z nižšího stupn  6-8 letých gymnázií 0106       
z 1. - 4. ro . 8letých konzervato í 0107      

v 
to

m
 

 
ze st edních škol  4) 0108       
z konzervato í  4) 0110       
z VOŠ 0111       
ze škol.za íz.pro výkon ústav.-ochr. vých.  5)      0112  

Ostatní pravideln  stravovaní 0113       
z toho pracovníci škol a školských za ízení 0114       

z . 0114 pracovníci vykaz. práv. subjektu  6) 0114a       
Celkem ( . 0101+ . 0113) 0115       
Nezahrnují se sem stravovaní, pro n ž jsou p ipravená jídla odvážena do výdejen, uvád ní v odd. II. 
4) Bez nižšího stupn  6-8 letých gymnázií a 1. - 4. ro níku 8letých konzervato í (tj. bez žák  plnících povinnou školní docházku). 
5) Uvád jí se jen ti, kdo nenavšt vují žádnou z výše uvedených škol. 
6) Uvád jí se pracovníci škol a školských za ízení vykazujícího právního subjektu. 

. 0113: Zde se vykazují i žáci, kte í odebírají stravu nad rámec § 4 vyhlášky . 107/2005 Sb. o školním stravování, ve zn ní pozd jších p edpis . 

. 0114: Rozumí se pracovníci, kte í jsou k 31. 10. zam stnanci školy nebo školského za ízení. 
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 III. Po et vydaných a uva ených jídel 

Vydaná jídla Uva ená jídla 

 íslo 
ádku 

ve šk. roce 
2013/14 
v tisících 

 

v m síci 
íjnu 2014 ze sl. 3  7) 

ve šk. roce 
2013/14 
v tisících 

v m síci 
íjnu 2014 ze sl. 5  7) 

a b 2 3 3a 4 5 5a 
Po et ob d   0301       
Po et ve e í 0302       
Po et snídaní 0303       
Po et p esnídávek 0304       
Po et sva in 0305       
Po et druhých ve e í 0306       
Do po tu jídel vydaných i uva ených ve školním roce 2013/14 se zahrnou i jídla vydaná i uva ená b hem hlavních prázdnin 

(tj. 1. 7. - 31. 8. 2014). 
Do po tu vydaných jídel se nezahrnují jídla odvážená do výdejen. 
7) Sl. 3a, 5a: jídla vydaná/uva ená v rámci školního stravování d tí, žák  a student  a závodního stravování vlastních zam stnanc . 

V. Po ty zapsaných strávník  podle školy, kterou navšt vují 

IZO školy  8) íslo 
ásti Adresa Druh 

školy 9) Z iz. 9) íslo 
ádku Po et 

a b c d e f 2
     0501  
     0501  
     0501  
     0501  
     0501  
     0501  
     0501  
Celkem 0550
8) Uvede se IZO (v etn  ísla ásti), kterou strávník navšt vuje. Pokud stravované dít  nenavšt vuje žádnou školu a 

je trvale umíst no v za ízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivn  výchovnou pé i, uvede 
se IZO p íslušného školského za ízení. 

9) Je vypln n kód podle íselník  uvedených v Pokynech a vysv tlivkách. 
Sl. c, d, e se nevypl ují - v po izovacím programu jsou dopl ovány údaji z rejst íku škol a školských za ízení.

IV. Eviden ní po et pracovník  za ízení školního stravování 

 íslo 
ádku 

Fyzické 
osoby 

P epo . na 
pln  zam st.

a b 2 3
0401   Vedoucí za ízení školního stravování 

Kucha i 0402   
 Pracovníci v provozu 0403  
 Technicko-hospodá ští pracovníci 0404  

Jiní pracovníci 0405   
Celkem 0406   

Ve sl. 2 se každý pracovník uvede v . 0401 až 0405 tolikrát, na kolik funkcí má 
pracovní smlouvu, dohodu o pracovní innosti ap. V . 0406 se každý pracovník 
uvede jen jednou. 

Ve sl. 3, . 0401 až 0405 se uvádí p epo et k základnímu úvazku v dané pracovní 
kategorii, v . 0406 je sou et t chto hodnot. 
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II. Po et stravovaných, pro n ž jsou p ipravená jídla odvážena do výdejen 
v tom stravovaných, pro n ž se odváží 

celodenní stravování  íslo 
ádku Po et ob d a 

dopl kové 
jídlo 

jen 
dopl kové 

jídlo 
jen ob d 

celkem z toho 
bez ob d  

a b 2 3 4 5 6 7
Stravovaných, pro n ž jsou odvážena jídla 0201       

z toho strávníci (d ti, žáci a studenti) 0202       
z mate ských škol, z p ípravného stupn  0203       
ze základních škol  10)       0204

 

 

VII. Odvážená/dovážená jídla 
v tom stravovaných, pro n ž se odváží/dováží  

celodenní stravování 
IZO 
za ízení škol. 
stravování 

íslo 
ásti 

Adresa za ízení 
školního stravování O

dv
oz

  

íslo 
ádku

Po et 
stravovaných, 

pro n ž se 
jídlo 

odváží/dováží
jen ob d 

ob d a 
dopl kové 

jídlo 

jen 
dopl kové 

jídlo celkem z toho 
bez ob d  

a b c d e 2 3 4 5 6 7
    0701       
    0701       
    0701       
    0701       
    0701       
    0701       
Výdejna, která dováží stravu ze stravovacího za ízení nezapsaného v rejst íku, tento oddíl nevypl uje. 
Školní jídelna/výva ovna, která odváží jídla do výdejny, uvede IZO a íslo ásti místa výdejen, do nichž jídlo odváží a ve sl. d – Odvoz uvede „ano“. 
Výdejna, do níž se jídlo dováží, uvede IZO a íslo ásti místa jídelny/výva ovny, ze které jídla dováží a ve sl. d – Odvoz uvede „ne“. 
Sl. c se nevypl uje - adresa je v po izovacím programu vypln na údaji z rejst íku škol a školských za ízení. 
Úhrn údaj  v ádcích ozna ených Odvoz = „ano“ musí odpovídat úhrnnému údaji z odd. II. 
Úhrn údaj  v ádcích ozna ených Odvoz = „ne“ by m l odpovídat úhrnu z odd. I. 

ze st edních škol, konzervato í a VOŠ  4) 0205       v 
to

m
 

ze škol.za íz.pro výkon ústav.-ochr. vých.  5)       0206
4) Bez nižšího stupn  6-8 letých gymnázií a 1. - 4. ro níku 8letých konzervato í (tj. bez žák  plnících povinnou školní docházku).  
5) Uvád jí se jen ti, kdo nenavšt vují žádnou z výše uvedených škol. 
10) V . nižšího stupn  6-8 letých gymnázií a 1. - 4. ro níku 8letých konzervato í (tj. v . žák  plnících povinnou školní docházku). 
Vypl ují jen za ízení školního stravování, která p ipravují jídla: 1 = jídelny nebo 2 = výva ovny. 
Stravovaní, pro n ž jsou p ipravená jídla odvážena do výdejen, uvád ní v tomto oddíle, se nezahrnují do odd. I.  

Odesláno dne: Razítko: Podpis editele za ízení (školy): Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (v . linky): 
 
 
e-mail: 
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I. Žáci podle vyu ovaných jazyk  a kurz  (pokra ování)  
Žáci v jednoletých kurzech  6) Vyu ovaný jazyk  3) Dálkové studium Jiné kurzy  5) 

kód 
íslo 

ádku Po et 
kurz  Po et žák  Po et 

kurz  Po et žák základních st edních název ostatních 7) 

a  b 18 19 20 21 22 23 24 
02 Anglický 0101        
08 Francouzský 0101        
16 N mecký 0101        
21 Ruský 0101        
25 Špan lský 0101        
11 Italský 0101        
30 eský 0101        

  0101        
  0101        
  0101        
  0101        
  0101        
Celkem 0116        
3) Viz vysv tlivka na 1. stran  výkazu. 
5) Kurzy organizované jinou organizací než jazykovou školou, ale zabezpe ované jejími u iteli na základ  smlouvy mezi t mito subjekty. 
6) Žáci jednoletých pomaturitních jazykových kurz . 
7) P ípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám, konverza ní kurzy, speciální kurzy. 

III. Absolventi za školní rok 2013/14 

vlastní žáci

V. Celkové po ty kurz  a žák  

Žák   íslo 
ádku 

Po et 
celkem 

z toho 

a b 2

 íslo 
ádku Kurz  

a b 23
Žáci, kte í složili státní jazyk. zkoušku 0301  

3
Základní kurzy 0501   
St ední kurzy 0502  

 
 
 

IV. Eviden ní po et pedagogických pracovník  
Fyzické osoby 

 íslo 
ádku celkem z toho ženy

P epo tení 
na pln  

zam stnané
a b 2 3 4

Interní u itelé 0401    
Externí u itelé 0402    
Nadúvazky  10) 0403    
10) Rozumí se pravidelná výuka nad stanovený týdenní rozsah hodin p ímé vyu ovací innosti. 

Ve sl. 4 se uvede týdenní po et t chto hodin - viz Pokyny a vysv tlivky k výkazu. 
Vypl ují pouze jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. 

 
P ípravné kurzy ke SJZ 0503   
Konverza ní kurzy 0504  

 
základní 0302   
všeobecnou 0303   
speciální 0304   

p ekladatelský obor 0305  
 

Speciální kurzy 0505   
v tom 

v tom 
tlumo nický obor 0306  

 
Jednoleté kurzy  6) 0506 X 

Cizinci, kte í konali zkoušku z eského jazyka  8) 0307  
 

Dálkové studium 0507   
konali zkoušku úsp šn  0308  

 
Jiné kurzy  5) 0508   

z toho 
konali zkoušku bezúplatn   9) 0309  

 
Celkem 0516    
5) Viz vysv tlivka k odd. I. 
6) Viz vysv tlivka k odd. I. 

. 0501 až 0505, 0507 a 0508 vypl ují pouze jazykové školy 
s právem státní jazykové zkoušky 

8) Za ú elem získání dokladu o znalosti eského jazyka podle zákona . 326/1999 Sb., 
o pobytu cizinc  na území R a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis . 

9) Na základ  poukazu (voucheru) ministerstva vnitra. 
Vypl ují pouze jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. 

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího zpravodajské 
jednotky ( editele školy): 

Výkaz vyplnil (jméno): 

   

 
Telefon (v . linky): 
 
 
e-mail: 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝCHOVY 
Z 19-01 Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 

pozd jších p edpis . 

Právnická osoba odešle výkaz elektronicky do 11. 11. 2014. 
(blíže viz Pokyny a vysv tlivky) VÝKAZ 

o školském ubytovacím za ízení 
podle stavu k 31. 10. 2014 

P edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady vydalo 
Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. 
 

Resortní identifikátor 
za ízení (IZO) 

íslo 
ásti 

1) 

      
1) Samostatnost domova mládeže: 
 samostatný domov 1 
 domov je z ízen p i škole 9 
 (internáty nevypl ují) 

Školské za ízení 
 
Obec PS  
 
Ulice p.  
 

I. Vybavení domova, internátu 

 íslo 
ádku  

a b 2 
L žková kapacita 0101  
Po et nevybavených žádostí o umíst ní 0102  
Po et pokoj  celkem 0103  

 1 l žkových 0104  
v tom 2 až 3 l žkových 0105  

 4 a vícel žkových 0106  
. 0102: Rozumí se žádosti o ubytování, kterým nebylo možno vyhov t.

II. Po ty ubytovaných 

 íslo 
ádku 

Po et 
celkem 

z toho 
zdravotn  
postižení 

ze sl. 2 
ze škol pro 

žáky se 
zdravotním 
postižením

z toho 
ze škol 

pro žáky 
s t žkým 

postižením

ze sl. 2 
cizinci 

ze sl. 6 
ze zemí EU 

a b 2 3 4 5 6 7 
Ubytovaní žáci a studenti úhrnem 0201       

d ti z mate ských škol 0202       
d ti z p ípravného stupn  0203       
žáci základních škol 0204       
žáci st edních škol 0205       
žáci konzervato í 0207       

z 
. 0

20
1 

studenti VOŠ 0208       
z . 0201 dívky 0209       
Jiné osoby 0210  X X X X X

z toho studenti VŠ  3) 0211  X X X X X
z . 0201 vlastní žáci  2) 0212     X X
Žáci s celodenní pé í (neubytovaní)  2) 0215     X X

. 0201: Zahrnují se i studenti VOŠ, nezahrnují se studenti VŠ, vykazovaní v . 0210 a 0211. 
Sl. 5: V etn  ZŠ speciální a p ípravného stupn . 
2) Vypl ují jen internáty škol. 
3) Vypl ují jen domovy mládeže. 

III. Po et pracovník  
Fyzické osoby P epo tení 

na pln  
zam st. 

íslo 
ádku  

celkem z toho ženy
a b 2 3 4 

Vychovatelé 0301    
Pracovníci sociální pé e 0302    
Asistenti pedagog  0303    

Vedoucí pracovník bude vykázán podle svého profesního zam ení. 

IV. Výchovné skupiny 

 íslo 
ádku 

Po et 
skupin 

Po et 
žák  i 

student  
a b 2 3

Celkem 0401   
studenty VOŠ 0402   z toho 

tvo ené jen zdravotn  postiženými 0403   
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IX. Ubytovaní žáci/studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení  4) 
ze sl. 2 ze škol 

 Po et 
celkem 

z toho 
dívky mate ských

íslo 
ádku základních st edních konzervat. vyšších 

odborných
a b 2 3 4 5 6 7 8 

Mentáln  postižení 0901        

st edn  t žce postižení 0901a        
t žce postižení 0902        z toho 
s hlubokým postižením 0903        

Sluchov  postižení 0904        
z toho t žce postižení 0905        

Zrakov  postižení 0906        
z toho t žce postižení 0907        

S vadami e i 0908        
z toho t žce postižení  0908a        

T lesn  postižení 0909        
z toho t žce postižení 0909a        

S více vadami 0910        
z toho hluchoslepí 0911        

S vývojovými poruchami u ení 0912        
S vývojovými poruchami chování 0914        
Autisté 

 
 

0915        
Celkem 0918        
4) Uvád jí se pouze ubytovaní, u nichž bylo zdravotní postižení zjišt no na základ  speciáln  pedagogického pop . psychologického vyšet ení 

školským poradenským za ízením. 
Sl. 4: Zahrnují se i d ti z p ípravného stupn . 

Odesláno dne: Razítko: Podpis editele za ízení: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (v . linky): 
 
 
e-mail: 
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Z 23-01 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝCHOVY 
Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis . 

Právnická osoba odešle výkaz elektronicky do 10. 10. 2014. 
VÝKAZ 

o pedagogicko-psychologické poradn  
podle stavu k 30. 9. 2014 

(blíže viz Pokyny a vysv tlivky) 

P edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady vydalo 
Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. 
 

Školské za ízení 
 
Obec PS  
 
Ulice p. 

Resortní identifikátor 
za ízení (IZO) 

1) 2) 
      

1) Po et odlou ených pracoviš  
2) Uvede se, zda je za ízení mimo provoz (= A) 

nebo zda je v provozu (= N). 

Jako klient se rozumí dít , žák i student, který je v pé i 
pedagogicko-psychologické poradny. 

I. Odborní pracovníci podle stavu k 30. 9. 2014 

Fyzické osoby 
 íslo 

ádku celkem z toho ženy 

P epo tení 
na pln  

zam stnané
a b 2 2a 8

Psychologové 0101    

Pedagogi tí pracovníci 0102    

z toho speciální pedagogové 0103    

Sociální pracovníci 0104    

Ostatní  0105    

editel poradny bude vykázán podle svého profesního zam ení. 

II. Klienti, kterým byla poskytnuta pé e ve školním roce 2013/14 
Klienti, kterým byla poskytnuta pé e 

z toho 
individuální  íslo 

ádku celkem  5) 
celkem z toho 

jednorázová
skupinová 

a b 2 3 4a 5
Z mate ské školy 0201     

z toho se zdravotním postižením 0202     
Ze základní školy - 1. stupe  0203     
Ze základní školy - 2. stupe   3) 0204     

z . 0203+0204 se zdravotním postižením  3) 0205     
Ze st ední školy  4) 0206     

z toho se zdravotním postižením  4) 0208     
Z konzervato e  4) 0211     

z toho se zdravotním postižením  4) 0212     
Z vyšší odborné školy 0213     

z toho se zdravotním postižením 0214     
Z rodin, školsky neza azení 0215     

v p edškolním v ku 0216     
z toho 

po ukon ení SŠ, VOŠ 0217     
Celkem 0218     
3) V etn  žák  nižšího stupn  6-8letých gymnázií a 8letého studia na konzervato i. 
4) Bez žák  nižšího stupn  6-8letých gymnázií a 8letého studia na konzervato i. 
5) Celkový po et d tí a žák , kterým byla poskytnuta jakákoli diagnostická nebo interven ní pé e poradny. 
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 III. innost pedagogicko-psychologické poradny 
V. Skupinové innosti ve školním roce 2013/14 ve školním roce 2013/14 

 íslo 
ádku

Po et 
celkem  íslo 

ádku Skupin Setkání 

a b 2 3a b 2
komplexní vyšet ení  6) 0301  Skupinová vyšet ení 0501   
ostatní individuální pé e  6) 0302  Depistáže 0502   

pé e psychologa 0303  
pé e speciálního pedagoga 0304  
sociáln  právní poradenství 0305  

Individuální 
innosti 

s klientem z . 0302 

konzultace ke zpracování IVP 0306

Terapeut., reeduka . ap. skupiny 0503   
Výcvikové skupiny 0504   
Vedení p ednášek, besed ap. 0505   

  
 individuální 0306aPoradenské innosti 

se zákonnými zástupci skupinové 0306b VI. Klienti, kterým bylo ve školním roce 2013/14 vydáno 
doporu ení k maturitní zkoušce pro žáky se 
speciálními vzd lávacími pot ebami 

 
 metodické konzultace 0307Služby 

pedagog m vedení kurz , seminá , p ednášek ap. 0308  Klienti, kterým bylo 
vydáno doporu ení  publika ní a osv t. innosti, metod. materiály 0309

 íslo 
ádku 

Celkem 
stáže student  0310  
propaga ní, dotazníkové a informa ní akce 0311  

Ostatní 
odborné 
innosti 

projekty pro školy 0312

z toho 
SPUCH  8)

a b 2 3 
Ze st ední školy 0601   

 Po et pobytových akcí (pobyty s d tmi, žáky, rodi i ap.) 0313
Z konzervato e 0602   

Po et osobodní pracovník  poradny  7) 0314  
8) Uvád jí se klienti se specifickými poruchami u ení a chování. Odborné podklady pro vzd lávací opat ení 0315

 z toho doporu ení k integraci 0316
6) Uvádí se po et setkání s klientem, viz Pokyny a vysv tlivky k výkazu. 
7) Viz Pokyny a vysv tlivky k výkazu. 

IV. Klienti podle d vodu p íchodu a školského za azení, jimž byla poskytnuta pé e ve školním roce 2013/14 

 íslo 
ádku 

Školní 
zralost 

Výukové 
problémy 

Výchovné 
problémy 

Profesní 
orientace Ostatní 

a b 2 3 4 5 6 
Z mate ské školy 0401   

z toho se zdravotním postižením 0402      
Ze základní školy - 1. stupe  0403      
Ze základní školy - 2. stupe   3) 0404      

z . 0403+0404 se zdravotním postižením  3) 0405      
Ze st ední školy  4) 0406      

z toho se zdravotním postižením  4) 0408      
Z konzervato e  4) 0411      

z toho se zdravotním postižením  4) 0412      
Z vyšší odborné školy 0413      

z toho se zdravotním postižením 0414      
Z rodin, školsky neza azení 0415      

v p edškolním v ku 0416      z toho 
po skon ení SŠ, VOŠ 0417      

Celkem 0418   
3) V etn  žák  nižšího stupn  6-8letých gymnázií a 8letého studia na konzervato i. 
4) Bez žák  nižšího stupn  6-8letých gymnázií a 8letého studia na konzervato i. 

Odesláno dne: Razítko: Podpis editele za ízení: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (v . linky): 
 
 
e-mail: 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝCHOVY 
S 24-01 Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 

pozd jších p edpis . 

Právnická osoba odešle výkaz za školu elektronicky do 10. 10. 2014. 
(blíže viz Pokyny a vysv tlivky) 

P edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady vydalo 
Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. 

VÝKAZ 

 
 

Škola 
 
Obec PS  
 
Ulice p. 

Resortní identifikátor školy 
(IZO) 

1) 2)

           

1) Po et odlou ených pracoviš  
2) Uvede se, zda je škola mimo provoz (= A) 

nebo zda je v provozu (= N) 

o základní um lecké škole 
podle stavu k 30. 9. 2014 

I. Žáci na základních um leckých školách celkem 
ze sl. 2 v oboru 

hudebním s výukou  íslo 
ádku Po et celkem z toho dívky

tane ním výtvarném literárn  
dramat. individuální 

skupinovou kolektivní

a b 2 3 4 5 6 7 8
Žáci celkem 0101  X      

z toho dívky 0102  X      
cizinci 0102a       

z . 0101 
     z toho ze zemí EU 0102b  
     Absolventi za minulý školní rok 0103  

Údaje o studiu dosp lých se zahrnují pouze do odd. VI a odd. X, v odd. I - V se neuvád jí. 

III. Žáci rozší eného studia - I. stupe  
ze sl. 2 v oboru 

hudebním s výukou  íslo 
ádku Po et celkem z toho dívky

tane ním výtvarném literárn  
dramat. individuální 

skupinovou kolektivní

a b 2 3 4 5 6 7 8
1. ro ník 0301 X X X X X X X
2. ro ník 0302 
3. ro ník 0303 
4. ro ník 0304 
5. ro ník 0305 
6. ro ník 0306 
7. ro ník 0307 
Celkem ( . 0301 až 0307) 0308 
Absolventi za minulý školní rok 0309 

II. Žáci p ípravného a základního studia - I. stupe  
ze sl. 2 v oboru 

hudebním s výukou  íslo 
ádku Po et celkem z toho dívky

tane ním výtvarném literárn  
dramat. individuální 

skupinovou kolektivní

a b 2 3 4 5 6 7 8
P ípravné studium ke vzd lávání - ro ník 1. 0201 
P ípravné studium ke vzd lávání - ro ník 2. 0202 
1. ro ník 0203 
2. ro ník 0204 
3. ro ník 0205 
4. ro ník 0206 
5. ro ník 0207 
6. ro ník 0208 
7. ro ník 0209 
Celkem ( . 0201 až 0209) 0210 

0211 Absolventi za minulý školní rok 
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IV. Žáci p ípravného a základního studia - II. stupe  
ze sl. 2 v oboru 

hudebním s výukou  íslo 
ádku Po et celkem z toho dívky

tane ním výtvarném literárn  
dramat. individuální 

skupinovou kolektivní

a b 2 3 4 5 6 7 8
P ípravné studium ke vzd lávání 0401 
1. ro ník 0402 
2. ro ník 0403 
3. ro ník 0404 
4. ro ník 0405 

0406 Celkem ( . 0401 až 0405) 
Absolventi za minulý školní rok 0407 

VI. Studium dosp lých v základních um leckých školách celkem 
ze sl. 2 v oboru 

hudebním s výukou  íslo 
ádku Po et celkem z toho ženy 

tane ním výtvarném literárn  
dramat. individuální 

skupinovou kolektivní 

a b 2 3 4 5 6 7 8
Studující celkem 0601 

z toho ze SŠ, konzervato í, VOŠ v DFV 0602 
cizinci 0602a 

z . 0602 
z toho ze zemí EU 0602b 

Absolventi za minulý školní rok 0603 

. 0602: Uvád jí se žáci st edních škol, konzervato í a studenti vyšších odborných škol starší 18 let v denní form  vzd lávání. 
Údaje z tohoto oddílu se dále nerozepisují do oddíl  I - V. 

V. Žáci rozší eného studia - II. stupe  
ze sl. 2 v oboru 

hudebním s výukou  íslo 
ádku Po et celkem z toho dívky

tane ním výtvarném literárn  
dramat. individuální 

skupinovou kolektivní

a b 2 3 4 5 6 7 8
1. ro ník 0501 
2. ro ník 0502 
3. ro ník 0503 
4. ro ník 0504 
Celkem ( . 0501 až 0504) 0505 
Absolventi za minulý školní rok 0506 

VII. Eviden ní po et u itel  (fyzické osoby) 
ze sl. 2 v oboru  íslo 

ádku Po et celkem z toho ženy 
tane ním výtvarném liter. dram. hudebním

a b 2 3 4 5 6 7 
Interní u itelé 0701 
Externí u itelé 0702 
Nadúvazky  3) 0703 X X X X
3) Uvede se pravidelná výuka nad stanovený týdenní rozsah hodin p ímé vyu ovací innosti - viz Pokyny a vysv tlivky k výkazu.

VIII. Eviden ní po et u itel  (p epo tení na pln  zam stnané) 
ze sl. 2 v oboru  íslo 

ádku Po et celkem  
tane ním výtvarném liter. dram. hudebním

a b 2 3 4 5 6 7 
Interní u itelé 0801 X
Externí u itelé 0802 X
Nadúvazky – po et hodin  4)  X X0803 X X X
4) Uvede se po et hodin pravidelné výuky nad stanovený týdenní rozsah hodin p ímé vyu ovací innosti – viz Pokyny a vysv tlivky k výkazu.  
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X. Žáci hudebního oboru podle hudebních nástroj   
Po et žák  ve studiu 

Hudební nástroj 
základním 

kód název 

íslo 
ádku p ípravném

I. stupe  II. stupe  
rozší eném 

Po et 
studujících 
dosp lých 

a b c 2 3 4 5 7 
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      
  1001      

Celkem 1032      

Uvád jí se jen žáci hudebního oboru podle toho, na jaký hudební nástroj hrají nebo studují zp v. íselník je uveden v Pokynech a vysv tlivkách 
pro sestavení výkazu. 

 
 

Odesláno dne: Razítko: Podpis editele školy: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (v . linky): 
 
 
e-mail 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝCHOVY 
Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis . 

Právnická osoba odešle výkaz elektronicky do 10. 10. 2014. 

Z 27-01 

VÝKAZ 
o st edisku praktického vyu ování 

podle stavu k 30. 9. 2014 

(blíže viz Pokyny a vysv tlivky) 

P edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady 
vydalo Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. 

 
 

Školské za ízení 
 

Resortní identifikátor 
za ízení (IZO) 

     Obec PS  
 
Ulice p. 
 

I. Eviden ní po et pracovník  – vybrané kategorie 
Fyzické osoby 

 íslo 
ádku celkem z toho ženy

ze sl. 2 
s pedag. 
vzd l.  

P epo tení 
na pln  

zam stnané

a b 2 3 3a 12
U itelé odborného výcviku 0102   
Ostatní u itelé praktického vyu ování 0103   

Vedoucí SPV bude vykázán podle svého profesního zam ení. 

Odesláno dne: Razítko: Podpis editele za ízení: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (v . linky): 
 
 
e-mail: 

V. Po et žák  celkem 

 íslo 
ádku Po et žák  

a b 2 
1. ro ník 0501  
2. ro ník 0502  
3. ro ník 0503  
4. ro ník 0504  
5. ro ník 0505  
Žáci celkem 0506  
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III. Žáci podle obor  vzd lání a ro ník   

Obory vzd lání podle na ízení vlády . 211/2010 Sb., 
ve zn ní pozd jších p edpis  Po et žák  v ro níku 

kód název 

D
ru

h 
vz

d
lá

vá
ní

 
D

él
ka

 
vz

d
lá

vá
ní

 
Fo

rm
a 

vz
d

lá
vá

ní
 

D
ru

h 
 

Zp
so

b 
in

te
gr

ac
e 

íslo 
ádku

1. 

po
st

iž
en

í 

2. 3. 4. 5. 

Žáci 
celkem

z toho 
dívky 

a b c d e f g h 2 3 4 5 6 7 8
       0301        
       0301        
       0301        
       0301        
       0301        
       0301        
       0301        
       0301        
       0301        
       0301        
       0301        
              0301
Celkem  

 

0317        
Údaje ve sl. c, d, e, f a g se vyplní kódem podle íselníku uvedeného v Pokynech a vysv tlivkách. 

IV. Školy zajiš ující žák m teoretické vyu ování 

Kód oboru 

D
ru

h 
vz

d
lá

vá
ní

 

D
él

ka
 v

zd
lá

vá
ní

 

Fo
rm

a 
vz

d
lá

vá
ní

 

íslo 
ádku IZO školy Název a adresa školy Po et 

žák  

a b c d e 2 4 5
    0401    
    0401    
    0401    
    0401    
    0401    
    0401    
    0401    
    0401    
    0401    
    0401    
    0401    
    0401    
       0401 
       0401 
       0401 

Údaje ve sl. b, c, d se vyplní kódem podle íselníku uvedeného v Pokynech a vysv tlivkách. 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝCHOVY 
Z 33-01 Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 

pozd jších p edpis . 

Právnická osoba odešle výkaz za školu elektronicky do 10. 10. 2014. VÝKAZ 
o speciáln  pedagogickém centru 

podle stavu k 30. 9. 2014 

(blíže viz Pokyny a vysv tlivky) 

P edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady vydalo 
Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. 
 

Školské za ízení 
 
Obec PS  
 
Ulice p. 

Resortní identifikátor 
za ízení (IZO) 

1) 2) 3) 4) 
   

1) Samostatnost centra podle íselníku: 
1 samostatné centrum 
2 centrum p i MŠ pro d ti se zdravotním postižením 
3 centrum p i ZŠ pro žáky se zdravotním postižením (v . ZŠ speciální) 
4 centrum p i SŠ pro žáky se zdravotním postižením 
6 centrum p i více druzích škol pro žáky se zdravotním postižením

2) Druh postižení, pro n ž je centrum ur eno, podle íselníku 
1 mentální postižení 2 sluchové postižení 
3 zrakové postižení 4 vady e i 
5 t lesné postižení 6 soub žné postižení více vadami 
8 autismus 0 r zné druhy postižení 

3) Po et odlou ených pracoviš  
4) Uvede se, zda je za ízení mimo provoz (= A) nebo zda je v provozu (= N).

Výklad pojm  „speciální t ídy“, „speciální školy“, „b žné t ídy“ 
a „b žné školy“ je uveden v Pokynech a vysv tlivkách k vypln ní, 
Spole né poznámky, písm. b). 

II. Klienti, jimž byla poskytnuta pé e ve školním roce 2013/14 
ze sl. 2 

  íslo 
ádku 

Klienti 
celkem 

z toho 
jednoráz. 
ošet eni 

mentál. 
postiž. 

sluchov  
postiž. 

zrakov  
postiž. 

vady 
e i 

t lesn  
postiž. 

s více 
vadami autisté ostatní 

a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
mate ské školy 0201           
základní školy 0202           
st ední školy 0203           
konzervato e 0204           

Z b žných  
t íd  5) 

vyšší odborné školy 0205           
mate ské 0206           
základní 0207           
st ední 0208           
konzervato e 0210           

Ze speciálních 
t íd a škol 

vyšší odborné 0211           
Rodiny, školsky neza azení 0212           

v asná intervence (do 3 let) 0213           
v p edškolním v ku 0214           
vzd lávaní podle § 42 šk. zák. 0215           

v tom 

ostatní 0216           
Celkem 0217           

Jako klient se rozumí dít , žák i student, který je v pé i 
speciáln  pedagogického centra. 

I. Odborní pracovníci podle stavu k 30. 9. 2014 

Fyzické osoby 
 íslo 

ádku celkem z toho ženy

P epo tení 
na pln  

zam stnané
a b 2 2a 8 

Speciální pedagogové 0101   
Psychologové 0102   
Sociální pracovníci 0103    
Zdravotní pracovníci 0104    
Ostatní odborní pracovníci 0105    

Vedoucí pracovník bude vykázán podle svého profesního zam ení. 

5) Uvád jí se klienti z b žných t íd, kterým SPC poskytlo diagnostickou, konzulta ní i interven ní službu. Viz Pokyny a vysv tlivky k výkazu. 
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 III. innost speciáln  pedagogického centra ve školním roce 2013/14  
v tom 

 íslo 
ádku

Po et 
celkem ambulantn

 
v terénu  

a b 2 3  4 
Individuální innost s klienty 0301     

komplexní vyšet ení 0302     v tom 
jiná individuální pé e 0303     

 psychologická vyšet ení 0304    
 psychologická intervence 0304a    
 speciáln  pedagogická vyšet ení 0305    
 speciáln  pedagogická intervence 0305a    

sociáln  právní poradenství 0306   

Odesláno dne: Razítko: Podpis editele za ízení: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (v . linky): 
 
 
e-mail: 

 
konzultace k IVP 0307    

z . 0303 

jiné individuální innosti 0307a    
Skupinové innosti s klienty  6) 0308    
Depistáže 0309    
Služby pedagog m 0310    

individuální 0310a    Poradenské innosti 
se zákonnými zástupci skupinové 0310b    

publika ní a osv tová innost, metodické materiály 0311  X X
propaga ní, dotazníkové a informa ní akce 0312  X X
projekty pro školy 0313  X X

Ostatní 
odborné 
innosti 

stáže student   7) 0314  X X
Po et pobytových akcí 0315  X X
Po et osobodní pracovník  centra  7) 0316  X X
Odborné podklady pro vzd lávací opat ení 0317  X X

z toho doporu ení k integraci 0318  X X
Individuální vzd lávací plány 0319  X X
6) Nezahrnují se depistáže uvedené v . 0309. 
7) Viz Pokyny a vysv tlivky k výkazu. 

VI. Klienti, kterým bylo ve školním roce 2013/14 vydáno doporu ení k maturitní zkoušce 
pro žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami 

Klienti, kterým bylo vydáno doporu ení 
ze sl. 2  íslo 

ádku celkem sluchov  
postižení 

zrakov  
postižení 

s vadami 
e i 

t lesn  
postižení autisté ostatní 

a b 2 3 4 5 6 7 8 
st ední školy 0601      

Z b žných t íd 
konzervato e 0602      
st ední školy 0603        Ze speciálních 

t íd a škol konzervato e 0604        
Celkem 0605        
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝCHOVY 
Z 34-01 Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 

pozd jších p edpis . 

Právnická osoba odešle výkaz za školu elektronicky do 10. 10. 2014. 
(blíže viz Pokyny a vysv tlivky) 
P edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady vydalo Ministerstvo 
školství, mládeže a t lovýchovy. 

VÝKAZ 
o st edisku výchovné pé e 

podle stavu k 30. 9. 2014  

Školské za ízení 
 
Obec PS  
 
Ulice p. 

XVIII. Klienti st ediska výchovné pé e ve školním roce 2013/14 

Resortní identifikátor 
za ízení (IZO) 

1) 2)

       
1) Uvede se, je-li st edisko z ízeno samostatn  (= 0) 

nebo p i za ízení pro výkon ústavní - ochranné 
výchovy (= 1). 

2) Uvede se, zda je za ízení mimo provoz (= A)  
nebo zda je v provozu (= N).

Po et klient  v pé i íslo 
ádku 

ambulantní internátní celodenní 
z celkového 
po tu dívky 

a b 2 3 4 5 
Evidovaní klienti 1801    X 

z mate ských škol 1802     
ze základních škol – 1. stupe  1804     
ze základních škol – 2. stupe  1805     
ze st edních škol 1807     

    z konzervato í 1811
z VOŠ, VŠ 1812     v 

to
m

 

z rodin, školsky neza azení 1815     
v p edškolním v ku 1816     

z toho 
 po ukon ení školní docházky 1817    

Xosoby odpov dné za výchovu a ped. pracovníci 1820  X X 
    cizinci 1817a

z . 1801 
    z toho ze zemí EU 1817b

   Klienti, jimž byla doporu ena instituc. výchova 1818  
  Klienti po ukon ení institucionální výchovy 1819   

. 1820: Rozumí se klienti uvedení v § 16, odst. 1 b) zák. . 109/2002 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .  
Klienti zahrnutí v . 1818 a 1819 - rozumí se klienti z . 1802 až 1817. 

XIV. Údaje o pracovnících podle stavu k 30. 9. 2014 

Fyzické osoby  

 íslo 
ádku celkem z toho ženy 

P epo tení 
na pln  

zam stnané
Klienti st ediska výchovné pé e jsou: 
a) d ti, p ípadn  zletilé osoby do 
ukon ení p ípravy na budoucí 
povolání, nejdéle však do v ku 26 let 3)a b 2 3 9

Pedagogi tí pracovníci celkem 1401    b) osoby odpov dné za výchovu a 
pedagogi tí pracovníci 4) speciální pedagogové 1402    
3) § 16, odst. 1 a), c) zák. . 109/2002 Sb., 

psychologové 1404    
vychovatelé v . ved. vychovatel  1405    z 

to
ho

 

ve zn ní pozd jších p edpis  
4) § 16, odst. 1 b zák. . 109/2002 Sb., ve 

zn ní pozd jších p edpis     asistenti pedagoga 1406 
1407    Sociální pracovníci 

editel st ediska bude vykázán podle svého profesního zam ení. 

Odesláno dne: Razítko: Podpis editele za ízení: Výkaz vyplnil (jméno): 

    
Telefon (v . linky): 
 
 
e-mail: 



SEŠIT 3‒4 strana 59
 

 

 

XXVI. Prostorové podmínky st ediska 
k 30. 9. 2014 

 íslo 
ádku Po et 

a b 2
L žková kapacita 2601  
Ložnice pro d ti  3) 2602  

1 l žkové 2603  
2-3 l žkové 2604  v tom 
4 a více l žkové 2605  

3) § 16, odst. 1 a), c) zák. . 109/2002 Sb., ve zn ní pozd jších 
p edpis . 

XX. Hlavní d vod p íchodu klienta do st ediska ve školním roce 2013/14 

Po et klient  v pé i 
 íslo 

ádku ambulantní internátní celodenní 
a b 2 3 4

Rodinné problémy 2001    
z toho týrání a sexuální zneužívání 2002    

Školní problémy 2003    
mentální retardace 2003a    

z . 2003 
SPUCH 2003b    

Zneužívání návykových látek 2004    
Osobnostní problémy 2005    
Prekriminální a kriminální problémy 2006    
Jiný d vod 2007    

Rozepíší se celkové po ty klient  z . 1801.  
Každý klient bude uveden v . 2001, 2003 a 2004-2007 pouze jednou. 

XIX. Iniciátor p íchodu klienta do st ediska ve školním roce 2013/14 
Po et klient  v pé i  íslo 

ádku ambulantní internátní celodenní 
a b 2 3 4

Klient sám 1901    
Rodina 1902    
Školské poradenské za ízení 1903    
OSPOD 1904    
Škola 1905    
Zdravotnické za ízení 1905a    
Soudy, PMS R 1905b    
Jiný iniciátor 1906    
Rozepíší se celkové po ty klient  z . 1801. Každý klient bude uveden jen jednou. 

XXIII. Formy poskytované pé e k 30. 9. 2014

 íslo 
ádku 

Výchovné 
skupiny Klienti 

a b 2 3
Ambulantní odd lení 2301 X  
Celodenní odd lení 2302   
Internátní odd lení 2303   

XXII. Aktivity st ediska ve školním roce 2013/14  

Aktivity v odd lení 
 íslo 

ádku ambulantním internátním celodenním 
Terénní 
služby 

a b 2 3 4 5 
komplexní vyšet ení 2201     
indikovaná vyšet ení 2202  
vypracování individ. vých. plánu 2203  X X X
terapie, konzultace, reedukace 2204     

Individuální innost 
s dít tem  3) 

jiné individuální innosti 2205     
terapie, reedukace 2206     Skupinová innost 

s klientem jiné innosti 2207     
individuální innost 2208  X X  Služby zákonným 

zástupc m rodi ovská skupina 2209  X X X 
metodická konzultace 2210  X X  

Služby pedagog m 
vedení kurz , seminá e, p ednášky 2211     

Programy pro t ídní kolektivy 2212     
Pobytové akce (výchovné, terapeutické) 2213     
Zpracování záv re né zprávy 2214    X 
Zprávy pro OSPOD 2215    X 
Zprávy pro soudy a PMS R 2216    X 
Zprávy pro policii, zdrav. za ízení apod. 2217    X 
Zprávy pro školy a školská za ízení 2218    X 

z toho doporu ení k integraci PCH 2219    X 
3) § 16, odst. 1 a), c) zák. . 109/2002 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis . 
P ímá pedagogická práce s klientem se vykazuje kvantitativn  numerickým vý tem realizovaných aktivit (po et úkon ).  

. 2202: Uvedou se jednotlivá odborná vyšet ení, která nejsou sou ástí komplexního vyšet ení (viz Pokyny a vysv tlivky) 

. 2210, 2211, 2212, 2214 až 2219: Uvede se numerický vý et realizovaných aktivit. 
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Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání

platný ve školním roce 2013/20141)

Seznam zachycuje stav ke dni 27.2.2014. Přehled učebnic, kterým byla udělena schvalovací doložka 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

číslo jednací 
schvalovací 
doložky

datum vydání 
schvalovací 
doložky

termín 
platnosti 
schvalovací 
doložky

orientační cena 
v Kč podle sdělení 
nakladatelství

číslo jednací schvalovací 
doložky před 
prodloužením platnosti **) 
(stav od března 2010)

materiál 
nosiče 
učebnice *)

SUŘ název
nakladatelství

**) papír – P

**) učebnice s vytištěným původním číslem jednacím mohou školy pořizovat v souladu s § 160 odst. 1 školského záko-

 na pouze do vyprodání zásob.

Seznam je řazen podle vzdělávacích oborů Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Upozornění: V základních školách se vyučuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Specifi kace 

předmětu a ročníku v názvu učebnice proto nemusí přesně odpovídat názvům předmětů a rozložení učiva do předmětů a roční-

ků v jednotlivých školních vzdělávacích programech. Výběru učebnic je proto třeba věnovat náležitou pozornost. Cena učebnice 

uvedená v tomto seznamu je pouze orientační, na aktuální ceny se informujte u Vašeho dodavatele.

Český jazyk a literatura (1. stupeň)

Navrátilová, M.: Živá abeceda aneb písmenka v říši divů (učebnice, pracovní sešit 1 - 3, písanky 1 - 6); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ ABC Music

MSMT-18341/2013 6.5.2013 6.5.2019 P Ano

Nováková, Z.; Švejdová, V.: Český jazyk pro 2. ročník; vydání: 3., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 116 26770/2006-22 P Ano

Dvorský, L.; Staudková, H.: Český jazyk pro 3. ročník; vydání: 3., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 99/120 26770/2006-22 P Ano

Čechura, R.; Horáčková, M; Staudková, H.: Český jazyk pro 4. ročník; vydání: 3., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 99/120 26770/2006-22 P Ano

Štroblová, J.; Horáčková, M.; Staudková, H.: Český jazyk pro 5. ročník; vydání: 3., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 108/135 26770/2006-22 P Ano

Nováková, Z.: Čítanka 2. ročník, 1. ediční řada; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 122 22058/2006-22 P Ano

Staudková, H. a kol.: Čítanka 2. ročník, 2. ediční řada; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 108 22058/2006-22 P Ano

Bradáčová, L. a kol.: Čítanka 3. ročník, 1. ediční řada; vydání: 3., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 120 22058/2006-22 P Ano

1) § 27 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon).

Informace, zda je učebnice součástí
ucelené řady učebnic (SUŘ)
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Staudková, H. a kol.: Čítanka 3. ročník, 2. ediční řada; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 108 18503/2007-22 P Ano

Rezutková, H. a kol.: Čítanka 4. ročník, 1. ediční řada; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 124 22058/2006-22 P Ano

Rezutková, H. a kol.: Čítanka 5. ročník, 1. ediční řada; vydání: 3., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 124 22058/2006-22 P Ano

Žáček, J.; Zmatlíková, H.: Malý čtenář; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 129 22058/2006-22 P Ano

Bradáčová, L.; Horáčková, M.; Štroblová, J.: Máme rádi češtinu 5 (učebnice a pracovní listy); vydání: 3., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 83 + 66 26770/2006-22 P Ano

Žáček, J.; Zmatlíková, H.: Moje první čítanka; vydání: 4., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 105 22058/2006-22 P Ano

Staudková, H.; Sonnbergová, M.: Písanka I - Uvolňovací cviky, Písanka II - Písmena a číslice, Písanka III - Písmena; vydání: 9., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 po 29 22058/2006-22 P Ano

Wildová, R.: Písanky ke Slabikáři 1 - 3; vydání: 9., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 po 16 22058/2006-22 P Ano

Šimíčková, H.: Pracovní karty ke Slabikáři Jiřího Žáčka; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 59 22058/2006-22 P Ano

Bradáčová, L. a kol.: Pracovní sešit k Českému jazyku 3, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 55 + 53 26770/2006-22 P Ano

Horáčková, M.; Staudková, H.: Pracovní sešit k Českému jazyku 4, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 68 + 68 26770/2006-22 P Ano

Horáčková, M.; Staudková, H.: Pracovní sešit k Českému jazyku 5, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 68 + 68 26770/2006-22 P Ano

Staudková, H. a kol.: Pracovní sešit k Čítance 2/1, 2/2; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 34 32 22058/2006-22 P Ano

Špika, M.; Staudková, H.: Pracovní sešit k Čítance 3/1; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 35 22058/2006-22 P Ano

Bezděková, D.: Pracovní sešit k Čítance 3/2; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 35 22058/2006-22 P Ano

Horáčková, M.; Staudková, H.: Pracovní sešit k Čítance 4/1; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 60 22058/2006-22 P Ano

Špika, M.; Staudková, H.: Pracovní sešit k Čítance 5/1; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 42 22058/2006-22 P Ano

Wildová, R.; Staudková, H.: Pracovní sešit k Živé abecedě; vydání: 5., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 37 26770/2006-22 P Ano
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Staudková, H. a kol.: Pracovní sešit ke Slabikáři, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 57 +59 22058/2006-22 P Ano

Bradáčová, L. a kol.: Pracovní sešit pro kluky a holčičky druhých ročníků I, II; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 42 +42 26770/2006-22 P Ano

Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 2. ročník, 1. a 2. díl; vydání: 8., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 16 +16 26770/2006-22 P Ano

Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3. ročník, 1. a 2. díl; vydání: 7., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 16 +16 26770/2006-22 P Ano

Žáček, J. a kol: Rozšiřující texty ke Slabikáři pro kluky a holčičky, které čtení baví (doplněk ke Slabikáři); vydání: 2., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 44 22058/2006-22 P Ano

Žáček, J.; Zmatlíková, H.: Slabikář; vydání: 9., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 119 22058/2006-22 P Ano

Ladová, A.; Holas, M.; Staudková, H.: Živá abeceda; vydání: 9., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-16162/2012-22 16.7.2012 16.7.2018 50 22058/2006-22 P Ano

Melichárková, I; Švecová, L.: Český jazyk pro 2. ročník (učebnice, pracovní sešit, písanka 1, 2); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Dialog

6295/2009-22 9.6.2009 9.6.2015 P Ano

Stéblová, M.; Stuchlíková, M.; Švejdová, V.: Český jazyk pro 3. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Dialog

6166/2010-22 12.4.2010 12.4.2016 149 P Ano

Stéblová, M.; Stuchlíková, M.; Švejdová, V.: Český jazyk pro 4. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Dialog

19906/2011-22 25.10.2011 25.10.2017 139 23948/2005-22 P Ano

Stéblová, M.: Český jazyk pro 5. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Dialog

MSMT-19112/2013 9.5.2013 9.5.2019 139 17614/2007-22 P Ano

Burianová, H.; Jízdná, L.; Tarábková, M.; Halasová, J.: Český jazyk pro 2. ročník (učebnice, pracovní sešit k mluvnici, písanka 1, 2); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Didaktis

4521/2009-22 25.2.2009 25.2.2015 74 + 43 + po 22 P Ano

Burianová, H.; Jízdná, L.; Nováková, P.; Volf, P.; Halasová, J.: Český jazyk pro 3. ročník (učebnice, pracovní sešit k učebnici, písanka 1, 2); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Didaktis

8261/2010-22 18.5.2010 18.5.2016 119 + 43 + po 22 24626/2004-22 P Ano

Grünhutová, P.; Humpolíková, P.; Volf, V.; Hubeňáková, L.: Český jazyk pro 4. ročník (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Didaktis

19904/2011-22 22.8.2011 22.8.2017 119 + 54 25977/2005-22 P Ano

Drahovzal, M.; Horáčková, M.; Hudáčková, P.; Košťák, M.; Kulhavá, M.; Nečasová, R.: Český jazyk pro 5. ročník (učebnice, pracovní sešit); vydání: 
1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Didaktis

MSMT-27814/2012-22 21.8.2012 21.8.2018 159 + 57 3806/2007-22 P Ano

Grolichová, S.; Halasová, J.: Čítanka pro 2. ročník základní školy; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Didaktis

4521/2009-22 25.2.2009 25.2.2015 P Ano

Krupárová, P.; Nováková, P.: Čítanka pro 3. ročník základní školy; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Didaktis

8261/2010-22 18.5.2010 18.5.2016 97 21819/2004-22 P Ano
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Juráčková, I.; Hubeňáková, L.: Čítanka pro 4. ročník základní školy; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Didaktis

19905/2011-22 22.8.2011 22.8.2017 159 25978/2005-22 P Ano

Rousová, S.; Prchalová, M.; Madronová, V.; Neužilová, V.: Čítanka pro 5. ročník základní školy; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Didaktis

MSMT-27814/2012-22 21.8.2012 21.8.2018 159 3806/2007-22 P Ano

Kozlová, M.; Tarábek, P.; Halasová, J.: Písmenkář, Slabikář, Velká písanka, Malá písanka 1 - 3, Průvodce k učebnicím pro 1. ročník základní školy; 
vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Didaktis

17911/2008-22 5.9.2008 5.9.2014 P Ano

Čížková, M.: Cviky pro nácvik písmen; vydání: 2.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

9861/2011-22 26.5.2011 26.5.2017 39 22421/2005-22 P Ano

Polanská, J.: Cviky pro uvolnění ruky; vydání: 2.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

9861/2011-22 26.5.2011 26.5.2017 39 22421/2005-22 P Ano

Jošt, J.: Cviky zábavné - jednotažky; vydání: 2.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

9861/2011-22 26.5.2011 26.5.2017 39 22421/2005-22 P Ano

Čížková, M.: Čtení 1 pro prvňáčky; vydání: 2.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

9861/2011-22 26.5.2011 26.5.2017 119 22421/2005-22 P Ano

Čížková, M.: Čtení 2 pro prvňáčky; vydání: 2.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

9861/2011-22 26.5.2011 26.5.2017 119 18504/2007-22 P Ano

Brukner, J.; Čížková, M.: Čtení pro malé školáky - 4. díl Slabikáře; vydání: 3., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

MSMT-22906/2012-22 9.8.2012 9.8.2018 64 14832/2006-22 P Ano

Matejová, M.; Rohová, J.: Moje první čtení pro radost a poučení; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

MSMT-43106/2012-21 13.11.2012 13.11.2018 P Ano

Čížková, M.: Písanka 1 - 6; vydání: 2.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

9861/2011-22 26.5.2011 26.5.2017 77 22421/2005-22 P Ano

Čížková, M. a kol.: Pojďme si číst - 3. díl Slabikáře; vydání: 4., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

MSMT-22906/2012-22 9.8.2012 9.8.2018 59 14832/2006-22 P Ano

Pišlová, S. a kol.: Pojďme si hrát - 1. díl Slabikáře; vydání: 2.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

9861/2011-22 26.5.2011 26.5.2017 73 22421/2005-22 P Ano

Čížková, M.; Linc, V.: Soubor pěti cvičných sešitů, Soubor pěti písanek pro 1. ročník, Vystřihovací písmenka; vydání: 2., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

MSMT-22906/2012-22 9.8.2012 9.8.2018 59 + 59 + 63 14832/2006-22 P Ano

Linc a kol.: Veselá abeceda - 2. díl Slabikáře; vydání: 4., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

MSMT-22906/2012-22 9.8.2012 9.8.2018 59 14832/2006-22 P Ano

Kosová, J.; Řeháčková, A.: Český jazyk 2 (učebnice a pracovní sešit 1 a 2); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

7679/2008-22 28.5.2008 28.5.2014 119 + po 45 P Ano

Kosová, J.; Babušová, G.; Řeháčková, A.: Český jazyk 3 (učebnice a pracovní sešit 1 a 2); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

6783/2009-22 23.6.2009 23.6.2015 129 + 39 + 49 P Ano

Kosová, J.; Babušová, G.: Český jazyk 4 (učebnice a pracovní sešit 1 a 2); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

8260/2010-22 21.6.2010 21.6.2016 129 + 39 + 49 P Ano
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Kosová, J.; Babušová, G.: Český jazyk 5 (učebnice a pracovní sešit 1 a 2); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

10697/2011-22 18.5.2011 18.5.2017 129 + 39 + 49 P Ano

Březinová, L.; Havel, J.; Stadlerová, H.: Čítanka 1; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-55607/2012-210 11.2.2013 11.2.2019 114 29740/2007-22 P Ano

Šebesta, K.; Váňová, K.: Čítanka 2 (učebnice a pracovní sešit spojený s písankou 1, 2, 3, 4); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

11615/2008-22 15.7.2008 15.7.2014 139/119 + 29 +29 
29 +35

P Ano

Šebesta, K.; Váňová, K.: Čítanka 3 (učebnice a pracovní sešity 1, 2); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

8917/2009-22 13.7.2009 13.7.2015 139 + 49 + 55 P Ano

Šebesta, K.; Váňová, K.: Čítanka 4; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

8259/2010-22 3.6.2010 3.6.2016 139 P Ano

Šebesta, K.; Váňová, K.: Čítanka 5; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

9238/2011-22 26.5.2011 26.5.2017 139 P Ano

Březinová, L.; Havel, J.; Stadlerová, H.: Písanka 1, 2, 3, 4, Čtecí karty ke slabikáři; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-55607/2012-210 11.2.2013 11.2.2019 164 + 60 9137/2007-22 P Ano

Březinová, L.; Havel, J.; Stadlerová, H.: Slabikář pro 1. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-55607/2012-210 11.2.2013 11.2.2019 124 9137/2007-22 P Ano

Březinová, L.; Havel, J.; Stadlerová, H.: Živá abeceda pro 1. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-55607/2012-210 11.2.2013 11.2.2019 104 29502/2006-22 P Ano

Černá, K.; Havel, J.; Grycová, M.: Český jazyk a literatura v 1. ročníku ZŠ, genetická metoda (Začíníme číst a psát, Už čtemě a píšeme sami, 
Uvolňovací cviky, Písanka 1, 2, 3); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-122/2012-22 6.3.2012 6.3.2018 P Ano

Syrová, L.; Sklenářová, M.: Hrajeme si ve škole i doma (učebnice a písanky nevázaného písma pro výuku genetické metody v 1. ročníku ZŠ); 
vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-41077/2013 15.1.2014 15.1.2020 79 + 29/kus P Ano

Bendová, P.; Sedláčková, J. J.; Nastoupilová, D.; Pecháčková, Y.; Žižková, A.: Lili a Vili ve světě českého jazyka (Učebnice pro 2. ročník ZŠ); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Klett

MSMT39642/2013 11.12.2013 11.12.2019 120 P Ano

Bendová, P.; Sedláčková, J. J.; Nastoupilová, D.; Pecháčková, Y.; Žižková, A.: Lili a Vili ve světě čtení a psaní (Pracovní čítanka pro 2. ročník), 1. a 2. 
díl; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Klett

MSMT39642/2013 11.12.2013 11.12.2019 po 77 P Ano

Maňourová, Z.; Nastoupilová, D.: Lili a Vili ve světě malých písmen, učebnice českého jazyka pro 1. ročník ZŠ (genetická metoda), 2. díl; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Klett

MSMT-45952/2012-210 13.12.2012 13.12.2018 57 P Ano

Bendová, P.; Sedláčková, J. J.; Nastoupilová, D.; Pecháčková, Y.; Žižková, A.: Lili a Vili ve světě psaní (Tvořivá písanka pro 2. ročník ZŠ); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Klett

MSMT39642/2013 11.12.2013 11.12.2019 49 P Ano

Lili a Vili ve světě psaní, písanka 1 - 4; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Klett

MSMT-45952/2012-210 13.12.2012 13.12.2018 29 + 19 + 19 + 19 P Ano

Lili a Vili ve světě psaní, písanka od A do Z, průřezová písanka na celý 1. ročník ZŠ; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Klett

MSMT-45952/2012-210 13.12.2012 13.12.2018 19 P Ano
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Lili a Vili ve světě říkadel, pohádek a příběhů, čítanka pro 1. ročník ZŠ; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Klett

MSMT-45952/2012-210 13.12.2012 13.12.2018 100 P Ano

Bendová, P.; Sedláčková, J. J.; Nastoupilová, D.; Pecháčková, Y.; Žižková, A.: Lili a Vili ve světě školních příběhů (Čítanka pro 2. ročník ZŠ); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Klett

MSMT39642/2013 11.12.2013 11.12.2019 129 P Ano

Maňourová, Z.; Nastoupilová, D.: Lili a Vili ve světě velkých písmen, učebnice českého jazyka pro 1. ročník ZŠ (genetická metoda), 1. díl; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Klett

MSMT-45952/2012-210 13.12.2012 13.12.2018 97 P Ano

Mühlhauserová, H.; Janáčková, Z.; Příborská, O.: Český jazyk 2 (učebnice a pracovní sešity 1. a 2. díl); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství Nová 
škola Brno, s.r.o.MSMT-41317/2013 10.10.2013 10.10.2019 79 + po 47 22732/2007-22 P Ano

Andrýsková, L.; Ondrášková, K.: Moje první psaní; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství Nová 
škola Brno, s.r.o.MSMT-41617/2013 17.12.2013 17.12.2019 P Ano

Andrýsková, L.; Ondrášková, K.: Písanka 1 - 4; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství Nová 
škola Brno, s.r.o.MSMT-41617/2013 17.12.2013 17.12.2019 P Ano

Andrýsková, L.; Ondrášková, K.: Slabikář; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství Nová 
škola Brno, s.r.o.MSMT-41617/2013 17.12.2013 17.12.2019 P Ano

Andrýsková, L.; Ondrášková, K.: Živá abeceda; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství Nová 
škola Brno, s.r.o.MSMT-41617/2013 17.12.2013 17.12.2019 P Ano

Andrýsková, L. a kol.: Český jazyk 3 (učebnice a pracovní sešit Učíme se hrou s vílou Hvězdičkou); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství Nová 
škola Brno, s.r.o.MSMT-18476/2012-22 5.6.2012 5.6.2018 P Ano

Janáčková, Z.; Kirchnerová, I.; Ondrášková, K.: Český jazyk 4 (učebnice a pracovní sešit Učíme se hrou s Magikem); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství Nová 
škola Brno, s.r.o.MSMT-8772/2013-210 7.5.2013 7.5.2019 89 + 41 P Ano

Janáčková, Z.; Vieweghová, T.: Čítanka 3; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství Nová 
škola Brno, s.r.o.MSMT-18484/2012-22 30.7.2012 30.7.2018 119 P Ano

Mühlhauserová, H.; Janáčková, Z.; Příborská, O.: Český jazyk 2 (učebnice a pracovní sešity 1. a 2. díl); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-22051/2013 11.7.2013 11.7.2019 79 + po 47 22732/2007-22 P Ano

Mühlhauserová, H.; Mittermayerová a kol.: Český jazyk 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2., přepracované, platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

9299/2009-22 27.5.2009 27.5.2015 P Ano

Příborská, O.; Mühlhauserová, H.: Český jazyk 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

18702/2009-22 5.10.2009 5.10.2015 68 + 37 P Ano

Chýlová, H. a kol.: Český jazyk 5 (učebnice a pracovní sešity Dokážeš psát bez chyb?, Pravopis přídavných jmen); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

16648/2009-22 8.9.2009 8.9.2015 52 + 24 + 22 P Ano

Horáková, Z.; Janáčková, Z.; Procházková, E.: Čítanka pro 2. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

9358/2008-22 5.6.2008 5.6.2014 75 P Ano

Janáčková, Z. a kol.: Čítanka pro 3. ročník (učebnice a písanka 1. a 2. díl); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

9789/2008-22 5.6.2008 5.6.2014 75 P Ano

Janáčková, Z. a kol.: Čítanka pro 4. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

16647/2009-22 24.8.2009 24.8.2015 115 P Ano
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Janáčková, Z. a kol.: Čítanka pro 5. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

18703/2009-22 7.10.2009 7.10.2015 115 P Ano

Procházková, E.: Moje první psaní (Uvolňovací cviky s říkadly); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

19903/2011-22 22.9.2011 22.9.2017 25 22647/2005-22 P Ano

Mühlhauserová, H.; Svobodová, J.: Písanka 1 - 4 pro 1. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

19903/2011-22 22.9.2011 22.9.2017 po 14 22647/2005-22 P Ano

Mühlhauserová, H.; Svobodová, J.: Slabikář pro 1. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

19903/2011-22 22.9.2011 22.9.2017 90 22647/2005-22 P Ano

Mühlhauserová, H.; Svobodová, J.: Živá abeceda pro 1. ročník ZŠ; vydání: 3., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

19903/2011-22 22.9.2011 22.9.2017 49 22647/2005-22 P Ano

Nováčková, O.; Doležalová, A.; Procházková, E.: Moje první psaní , Písanka 1. - 4. díl.; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

9131/2009-22 20.4.2009 20.4.2015 P Ano

Nováčková, O.; Doležalová, A.; Procházková, E.: Slabikář; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

9131/2009-22 20.4.2009 20.4.2015 P Ano

Nováčková, O.; Doležalová, A.; Procházková, E.: Živá abeceda; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

9131/2009-22 20.4.2009 20.4.2015 P Ano

Konůpková, M.; Marková, H.: Český jazyk 2; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-31344/2012-21 10.10.2012 10.10.2018 P Ano

Doležalová, A. B.; Bičanová, L.: Český jazyk 3 (učebnice, pracovní sešit, Písanka 1.a 2. díl); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-29522/2013 17.9.2013 17.9.2019 P Ano

Kozlová, M.: Čítanka pro 5. ročník; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-39115/2012-21 13.11.2012 13.11.2018 P Ano

Šrut, P.; Mikulenková, H.: Český slabikář pro 1. ročník, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

17573/2010-22 8.9.2010 8.9.2016 po 60 14834/2006-22 P Ano

Mikulenková, H.: Jája a Ota - Písanka 1 a 2, Číslice - Písanka 3, Tom a Mimi - Cviky; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

17573/2010-22 8.9.2010 8.9.2016 po 20 + 11 + 15 14834/2006-22 P Ano

Šrut, P.; Krejčová, Z.: Otíkova čítanka pro 1. a 2. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

1197/2008-22 12.3.2008 12.3.2014 105 P Ano

Mikulenková, H. a kol.: Český jazyk pro 2. ročník (učebnice 1, 2); vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-334/2012-22 15.5.2012 15.5.2018 po 48 34591/2005-22 P Ano

Mikulenková, H. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník (učebnice 1. a 2. díl, pracovní sešit Moje písanka 1. a 2. díl); vydání: 2., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-20171/2012-22 16.5.2012 16.5.2018 po 48 8516/2006-22 P Ano

Mikulenková, H.: Český jazyk pro 4. ročník, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

11486/2010-22 30.4.2010 30.4.2016 42 + 42 17554/2004-22 P Ano

Mikulenková, H. a kol.: Půlhodinky psaní 1, 2 (pracovní sešit Český jazyk pro 2. ročník, Písanka 1, 2 pro 2. ročník); vydání: 2., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-334/2012-22 15.5.2012 15.5.2018 po 26 34591/2005-22 P Ano
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Mikulenková, H.; Malý, R.: Český jazyk 2 (učebnice, pracovní sešit, Procvičujeme češtinu 1. a 2. díl); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

15486/2008-22 16.9.2008 16.9.2014 88 + 50 + 20 + 20 P Ano

Mikulenková, H.; Malý, R.: Český jazyk 3 (učebnice a pracovní sešit I, II); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

1593/2010-22 22.3.2010 22.3.2016 84 + 15 + 15 33100/2003-22 P Ano

Mikulenková, H.: Český jazyk 4 (učebnice a pracovní sešit, Procvičujeme češtinu 1. a 2. díl); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-46908/2013 10.1.2014 10.1.2020 95 + 55 + po 22 1422/2008-22 P Ano

Mikulenková, H.: Český jazyk 5 (učebnice a pracovní sešit, Procvičujeme češtinu 1. a 2. díl); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

2714/2008-22 7.5.2008 7.5.2014 88 + 50 + po 20 P Ano

Mikulenková, H.; Malý, R.: Pracovní sešit ke Slabikáři I, II, III; Cviky; Písanky 1, 2, 3; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

17901/2010-22 5.11.2010 5.11.2016 15 + 22 + 22 + 15 + 
po 17

20086/2004-22 P Ano

Mikulenková, H.; Malý, R.; Forman, M.: Slabikář; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

17901/2010-22 5.11.2010 5.11.2016 120 20086/2004-22 P Ano

Mikulenková, H.; Malý, R.: Čítanka 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

15486/2008-22 16.9.2008 16.9.2014 85 (měkká vazba), 
100 (tvrdá vazba) 
+ 40

P Ano

Mikulenková, H.; Malý, R.: Čítanka 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

10375/2009-22 23.6.2009 23.6.2015 90 (měkká vazba), 
110 (tvrdá vazba) 
+ 40

P Ano

Malý, R.: Čítanka 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-20181/2013 24.6.2013 24.6.2019 120 + 40 18525/2007-22 P Ano

Malý, R.; Cardová, J.: Čítanka 5 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-20181/2013 24.6.2013 24.6.2019 120 + 40 18526/2007-22 P Ano

Mikulenková, H.: Český jazyk 5, I. a II. díl; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

15487/2008-22 16.9.2008 16.9.2014 36 + 36 P Ano

Wagnerová, J.: Čítanka pro prvňáčky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

4586/2009-22 27.2.2009 27.2.2015 75 P Ano

Wagnerová, J.; Wagner, V.: Písanka 1 - 5, Kresebné uvolňovací cviky pro prvňáčky, Písmenka, Malá a velká písmena; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

4586/2009-22 27.2.2009 27.2.2015 59 P Ano

Wagnerová, J.; Václavovičová, J.: Učíme se číst (učebnice čtení pro 1. ročník a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

4586/2009-22 27.2.2009 27.2.2015 75 P Ano

Hošnová, E.; Šmejkalová, M.; Pišlová, S.; Buriánková, M.: Český jazyk pro 2. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

MSMT-20741/2012-22 10.8.2012 10.8.2018 97 + 59 14886/2006-22 P Ano

Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

2716/2008-22 9.5.2008 9.5.2014 97 + 65 P Ano

Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 4. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

12144/2009-22 15.7.2009 15.7.2015 97 + 65 P Ano
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Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 5. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

14743/2010-22 26.7.2010 26.7.2016 97 + 65 P Ano

Čeňková, J.; Ježková, A.: Čítanka pro 2. ročník ZŠ; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

1857/2010-22 8.4.2010 8.4.2016 85 P Ano

Čeňková, J.; Ježková, A.: Čítanka pro 3. ročník ZŠ; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

1857/2010-22 8.4.2010 8.4.2016 85 P Ano

Čeňková, J.; Jonáková, A.: Čítanka pro 4. ročník ZŠ; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

1857/2010-22 8.4.2010 8.4.2016 95 P Ano

Čeňková, J.; Jonák, Z.: Čítanka pro 5. ročník ZŠ; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

1857/2010-22 8.4.2010 8.4.2016 95 P Ano

Borecká, J.: Pracovní učebnice čtení a psaní pro 1. ročník ZŠ (1. díl Budu dobře číst, 2. díl Umím dobře číst); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

38783/2011-22 2.3.2012 2.3.2018 P Ano

Potůčková, J.: Český jazyk pro 1. třídu ZŠ (Živá abeceda, Slabikář, Čítanka, Písanka 1. - 5. díl); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Studio 1+1

MSMT-2828/2012-22 15.5.2012 15.5.2018 komplet 147 34593/2005-22 P Ano

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., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Studio 1+1

MSMT-9843/2013-210 6.5.2013 6.5.2019 U - 45 + 48, PS - po 
55, písanka - po 11

P Ano

Potůčková, J.; Bulová, D.: Český jazyk pro 3. třídu ZŠ (učebnice 1. a 2. díl, pracovní sešit 1. a 2. díl, Písanky 1. a 2. díl, Sloh, Vyjmenovaná slova); 
vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Studio 1+1

MSMT-15043/2012-22 2.8.2012 2.8.2018 komplet 297 8439/2007-22 P Ano

Potůčková, J.: Český jazyk pro 4. ročník ZŠ (učebnice 1. a 2. díl, pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Studio 1+1

24740/2010-22 8.11.2010 8.11.2016 U - 44, PS - po 34 22019/2004-22 P Ano

Potůčková, J.: Český jazyk pro 5. ročník ZŠ (učebnice 1. a 2. díl, pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Studio 1+1

MSMT-29212/2012-21 20.9.2012 20.9.2018 U - 60, PS - po 42 5987/2006-22 P Ano

Potůčková, J.; Bulová, D.: Čítanka pro 3. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit a Komunikační výchova); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Studio 1+1

MSMT-15043/2012-22 2.8.2012 2.8.2018 U - 100, PS - 64 P Ano

Potůčková, J.: Čítanka pro 4. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Studio 1+1

24740/2010-22 8.11.2010 8.11.2016 104 22019/2004-23 P Ano

Český jazyk a literatura (2. stupeň)

Hrdličková, H.; Beránková, E.; Rudolf, S.: 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., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

8092/2011-22 25.4.2011 25.4.2017 105 + 51 + 51 13485/2004-22 P Ano

Horáčková, M.; Klíma, I. a kol.: Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií (I. díl - Učivo o jazyce, II. díl - Jazykové projevy, 
sloh, III. díl - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení); vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-47156/2012-210 12.12.2012 12.12.2018 87 + 54 + 57 20834/2006-22 P Ano

Hrdličková, H.; Beránková, E.; Klíma, I. a kol.: Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií (I. díl - Učivo o jazyce, II. díl - 
Jazykové projevy, sloh, III. díl - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení); vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-47156/2012-210 12.12.2012 12.12.2018 87 + 55 + 55 20834/2006-22 P Ano
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Hrdličková, H. a kol.: Český jazyk pro 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií (I. díl - Učivo o jazyce, II. díl - Jazykové projevy, sloh, III. díl - 
Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení); vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-47156/2012-210 12.12.2012 12.12.2018 87 + 58 + 57 20834/2006-22 P Ano

Bradáčová, L.; Horáčková, M. a kol.: Čítanka 6; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

7359/2011-22 2.8.2011 2.8.2017 105/127 31457/2004-22 P Ano

Lískovcová, M.; Bradáčová, L. a kol.: Čítanka 7; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-47156/2012-210 12.12.2012 12.12.2018 134 20834/2006-22 P Ano

Horáčková, M.; Rezutková, H.: Čítanka 8; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-47156/2012-210 12.12.2012 12.12.2018 140 20834/2006-22 P Ano

Lískovcová, M.; Rezutková, H. a kol.: Čítanka 9; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-47156/2012-210 12.12.2012 12.12.2018 147 20834/2006-22 P Ano

Horáčková, M.; Staudková, H. a kol.: Literární výchova 6, Doplněk k Čítance 6; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

7359/2011-22 2.8.2011 2.8.2017 27 31457/2004-22 P Ano

Horáčková, M.; Staudková, H.: Literární výchova 7, Doplněk k Čítance 7; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-47156/2012-210 12.12.2012 12.12.2018 62 20834/2006-22 P Ano

Horáčková, M.; Staudková, H.: Literární výchova 8, Doplněk k Čítance 8; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-47156/2012-210 12.12.2012 12.12.2018 62 20834/2006-22 P Ano

Lískovcová, M.; Staudková, H. a kol.: Literární výchova 9, Doplněk k Čítance 9; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-47156/2012-210 12.12.2012 12.12.2018 50 20834/2006-22 P Ano

Krausová, Z.; Teršová, R.: Český jazyk pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-18119/2012-22 9.8.2012 9.8.2018 155 + 79 4757/2009-2 P Ano

Krausová, Z.; Teršová, R.: Český jazyk pro 7. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-18273/2013 17.7.2013 17.7.2019 155 + 79 4757/2009-2 P Ano

Krausová, Z.; Teršová, R.: Český jazyk pro 7. ročník základní školy a sekundu víceletého gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

19328/2010-22 5.10.2010 5.10.2016 139 + 60 23717/2004-22 P Ano

Krausová, Z.; Pašková, M.: Český jazyk pro 8. ročník základní školy a tercii víceletého gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

16228/2011-22 13.7.2011 13.7.2017 145 + 75 23435/2005-22 P Ano

Krausová, Z.; Pašková, M.; Vaňková, J.: Český jazyk pro 9. ročník základní školy a kvartu víceletého gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 
1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-20740-2012-22 14.8.2012 14.8.2018 149 + 79 20603/2006-22 P Ano

Lederbuchová, L.; Beránková, E.: Čítanka pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

13524/2009-22 15.7.2009 15.7.2015 175 P Ano

Lederbuchová, L.; Beránková, E.: Čítanka pro 7. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletého gymnázia; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

19327/2010-22 4.10.2010 4.10.2016 97 23718/2004-22 P Ano

Lederbuchová, L.; Stehlíková, M.: Čítanka pro 8. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletého gymnázia; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

16226/2011-22 13.7.2011 13.7.2017 149 24972/2005-22 P Ano



strana 70 SEŠIT 3‒4
 

Lederbuchová, L.; Stehlíková, M.: Čítanka pro 9. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletého gymnázia; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-20740-2012-22 14.8.2012 14.8.2018 149 20604/2006-22 P Ano

Klímová, K. a kol.: Český jazyk 6; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

10312/2010-22 4.6.2010 4.6.2016 P Ano

Vačková, J.; Jindrová, L.; Laicmanová, A.; Mrázková, L.; Sewkotová, Z.: Český jazyk 7; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-17717/2013 8.7.2013 8.7.2019 P Ano

Janáčková, Z.; Fejfušová, M.: Čítanka pro 6. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-17714/2013 7.5.2013 7.5.2019 140 8740/2007-22 P Ano

Vieweghová, T. a kol.: Čítanka pro 7. ročník; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

5731/2008-22 22.4.2008 22.4.2014 120 P Ano

Vieweghová, T. a kol.: Čítanka pro 8. ročník; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

6836/2009-22 15.5.2009 15.5.2015 130 P Ano

Vieweghová, T. a kol.: Čítanka pro 9. ročník; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

7561/2010-22 29.4.2010 29.4.2016 130 P Ano

Hirschová, M.: Český jazyk 6; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

11487/2010-22 30.4.2010 30.4.2016 78 17555/2004-22 P Ano

Hirschová, M.: Český jazyk 7; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

24742/2010-22 16.2.2011 16.2.2017 78 17556/2004-22 P Ano

Hirschová, M.: Český jazyk 9; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-55607/2012-210 11.2.2013 11.2.2019 82 10717/2007-22 P Ano

Dorovská, D.; Řeřichová, V.: Čítanka 6 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

11487/2010-22 30.4.2010 30.4.2016 100 + 28 17557/2004-22 P Ano

Dorovská, D.; Řeřichová, V.: Čítanka 7 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

16289/2011-22 25.7.2011 25.7.2017 135 + 32 15120/2005-22 P Ano

Dorovská, D.; Řeřichová, V.: Čítanka 8 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-15045/2012-22 8.6.2012 8.6.2018 126 + 32 18865/2006-22 P Ano

Dorovská, D.; Řeřichová, V.: Čítanka 9 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-55607/2012-210 11.2.2013 11.2.2019 154 + 44 10717/2007-22 P Ano

Müllerová, O.; Hoff mannová, J.; Hoff mann, B.: Český jazyk 6 (Mluvnice, Literatura a komunikace, Procvičujeme, opakujeme); vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

6165/2010-22 12.4.2010 12.4.2016 89 + 99 + 59 P Ano

Müllerová, O.; Hoff mannová, J.; Hoff mann, B.: Český jazyk 7 (Mluvnice, Literatura a komunikace, Procvičujeme, opakujeme); vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

MSMT-16163/2012-22 18.7.2012 18.7.2018 89 + 99 + 59 6915/2006-22 P Ano

Müllerová, O.; Hoff mannová, J.; Hoff mann, B.: Český jazyk 8 (Mluvnice, Literatura a komunikace, Procvičujeme, opakujeme); vydání: 2., platnost 
doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

MSMT-16163/2012-22 18.7.2012 18.7.2018 89 + 99 + 59 20600/2006-22 P Ano
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Müllerová, O.; Hoff mannová, J.; Hoff mann, B.: Český jazyk 9 (Mluvnice, Literatura a komunikace, Procvičujeme, opakujeme); vydání: 2., platnost 
doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

MSMT-16163/2012-22 18.7.2012 18.7.2018 89 + 119 + 59 20600/2006-22 P Ano

Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 6. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

5730/2008-22 14.5.2008 14.5.2014 109 P Ano

Hošnová,E. a kol.: Český jazyk pro 7. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

1803/2009-22 16.3.2009 16.3.2015 109 P Ano

Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 8. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

8332/2010-22 25.5.2010 25.5.2016 109 + 69 P Ano

Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 9. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

8332/2010-22 25.5.2010 25.5.2016 115 P Ano

Soukal, J.: Čítanka 6; vydání: 3., přepracované a rozšířené

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

MSMT-27156/2013 137 15751/2007-22 P Ano

Soukal, J.: Čítanka 7; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

MSMT-27156/2013 8.8.2013 8.8.2019 137 21108/2007-22 P Ano

Soukal, J.: Čítanka 8; vydání: 3., přepracované

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

MSMT-27156/2013 8.8.2013 8.8.2019 137 5515/2008-22 P Ano

Soukal, J.: Čítanka 9; vydání: 3., přepracované

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

MSMT-27156/2013 8.8.2013 8.8.2019 137 5514/2008-22 P Ano

Soukal, J.: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ; vydání: 4., přepracované

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

MSMT-27156/2013 8.8.2013 8.8.2019 137 13405/2009-22 P Ano

Anglický jazyk

Kelly, M.: Blue English, učebnice pro 8. třídu; vydání: 2.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Angličtina Express

14988/2008-22 19.11.2008 19.11.2014 85 P Ano

Kelly, M.: English 3, učebnice pro 4. třídu ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Angličtina Express

15817/2008-22 12.2.2009 12.2.2015 160 + 120 P Ano

Kelly, M.: English 4, učebnice pro 4. třídu ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Angličtina Express

MSMT-26915/2011-22 8.1.2013 8.1.2019 160 + 120 31067/2005-22 P Ano

Kelly, M.: English 5, učebnice pro 5. třídu ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Angličtina Express

MSMT-27982/2012-22 25.9.2012 25.9.2018 160 + 120 13046/2006-22 P Ano

Kelly, M.: English 6, Angličtina po větách, učebnice pro 6. třídu ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Angličtina Express

24270/2007-22 10.12.2007 10.12.2013 160 + 120 P Ano

Kelly, M.: Green English, učebnice pro 9. třídu; vydání: 2.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Angličtina Express

15475/2010-22 11.8.2010 11.8.2016 85 P Ano

Kelly, M.: Purple English 7, učebnice pro 7. třídu; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Angličtina Express

14988/2008-22 19.11.2008 19.11.2014 160 P Ano
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Lochowski, T. a kol.: Our Discovery Island 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Bohemian Ventures

MSMT-55021/2012-210 21.3.2013 21.3.2019 230 + 165 P Ano

Lochowski, T. a kol.: Our Discovery Island 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Bohemian Ventures

MSMT-55021/2012-210 21.3.2013 21.3.2019 230 + 165 P Ano

Lochowski, T. a kol.: Our Discovery Island 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Bohemian Ventures

MSMT-55021/2012-210 21.3.2013 21.3.2019 230 + 165 P Ano

Lochowski, T. a kol.: Our Discovery Island 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Bohemian Ventures

MSMT-55021/2012-210 21.3.2013 21.3.2019 230 + 165 P Ano

Lochowski, T. a kol.: Our Discovery Island 5 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Bohemian Ventures

MSMT-55021/2012-210 21.3.2013 21.3.2019 230 + 165 P Ano

Lochowski, T. a kol.: Our Discovery Island Starter (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Bohemian Ventures

MSMT-55021/2012-210 21.3.2013 21.3.2019 230 + 165 P Ano

Harris, M.; Maris, A.; Mower, D.: New Challenges 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Bohemian Ventures

MSMT-1138/2013-210 19.4.2013 19.4.2019 366 + 151 P Ano

Harris, M.; Mower, D.; Sikorzynska, A.; White, L.: New Challenges 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Bohemian Ventures

MSMT-1138/2013-210 19.4.2013 19.4.2019 366 + 151 P Ano

Harris, M.; Mower, D.; Sikorzynska, A.; White, L.: New Challenges 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Bohemian Ventures

MSMT-1138/2013-210 19.4.2013 19.4.2019 366 + 151 P Ano

Harris, M.; Mower, D.; Sikorzynska, A.; White, L.: New Challenges 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Bohemian Ventures

MSMT-1138/2013-210 19.4.2013 19.4.2019 366 + 151 P Ano

Harris, M.; Maris, A.; Mower, D.: New Challenges Starter (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Bohemian Ventures

MSMT-1138/2013-210 19.4.2013 19.4.2019 366 + 151 P Ano

Gerngross, G.; Puchta, H.: Join Us for English 1 (Pupil´s Book, Activity Book); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
PressMSMT-16842/2012-22 20.6.2012 20.6.2018 320 + 141 13873/2006-22 P Ano

Gerngross, G.; Puchta, H.: Join Us for English 2 (Pupil´s Book, Activity Book); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
PressMSMT-16842/2012-22 20.6.2012 20.6.2018 320 + 141 13873/2006-22 P Ano

Gerngross, G.; Puchta, H.: Join Us for English 3 (Pupil´s Book, Activity Book); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
PressMSMT-16842/2012-22 20.6.2012 20.6.2018 320 + 141 13873/2006-22 P Ano

Gerngross, G.; Puchta, H.: Join Us for English 4 (Pupil´s Book, Activity Book); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
PressMSMT-16842/2012-22 20.6.2012 20.6.2018 320 + 141 13873/2006-22 P Ano

Gerngross, G.; Puchta, H.: Join Us for English Starter (Pupil´s Book, Activity Book); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
PressMSMT-16842/2012-22 20.6.2012 20.6.2018 320 + 141 13873/2006-22 P Ano

Goody, D.; Goody, N.; Craven, M.: Messages 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
PressMSMT-16841/2012-22 20.6.2012 20.6.2018 345 + 240 11962/2006-22 P Ano

Goody, D.; Goody, N.; Craven, M.: Messages 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
PressMSMT-16841/2012-22 20.6.2012 20.6.2018 345 + 240 11962/2006-22 P Ano
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Goody, D.; Goody, N.; Craven, M.: Messages 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
PressMSMT-16841/2012-22 20.6.2012 20.6.2018 345 + 240 11962/2006-22 P Ano

Goody, D.; Goody, N.; Craven, M.: Messages 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
PressMSMT-16841/2012-22 20.6.2012 20.6.2018 345 + 240 11962/2006-22 P Ano

Gerngross, G.; Puchta, H.: Playway to English 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
Press20871/2006-22 18.6.2008 18.6.2014 275 + 192 P Ano

Gerngross, G.; Puchta, H.: Playway to English 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
Press20871/2006-22 18.6.2008 18.6.2014 275 + 192 P Ano

Gerngross, G.; Puchta, H.: Playway to English 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
Press20871/2006-22 18.6.2008 18.6.2014 275 + 192 P Ano

Puchta, H.; Stranks, J.: MORE! 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
Press

21272/2008-22 11.2.2009 11.2.2015 330 + 195 P Ano

Puchta, H.; Stranks, J.: MORE! 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
Press21272/2008-22 11.2.2009 11.2.2015 330 + 195 P Ano

Puchta, H.; Stranks, J.: MORE! 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
Press21272/2008-22 11.2.2009 11.2.2015 330 + 195 P Ano

Puchta, H.; Stranks, J.: MORE! 4 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
Press21272/2008-22 11.2.2009 11.2.2015 330 + 195 P Ano

Nixon, C.; Tomlinson, M.: Kid´s Box 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
Press13125/2009-22 3.8.2009 3.8.2015 280 + 145 P Ano

Nixon, C.; Tomlinson, M.: Kid´s Box 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
Press13125/2009-22 3.8.2009 3.8.2015 280 + 145 P Ano

Nixon, C.; Tomlinson, M.: Kid´s Box 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
Press13125/2009-22 3.8.2009 3.8.2015 280 + 145 P Ano

Nixon, C.; Tomlinson, M.: Kid´s Box 4 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
Press13125/2009-22 3.8.2009 3.8.2015 280 + 145 P Ano

Gerngross, G.; Puchta, H.: Playway to English 2nd edition 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
Press28874/2009-22 28.1.2010 28.1.2016 295 + 199 P Ano

Gerngross, G.; Puchta, H.: Playway to English 2nd edition 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
Press28874/2009-22 28.1.2010 28.1.2016 295 + 199 P Ano

Gerngross, G.; Puchta, H.: Playway to English 2nd edition 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
Press28874/2009-22 28.1.2010 28.1.2016 295 + 199 P Ano

Gerngross, G.; Puchta, H.: Playway to English 2nd edition 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
Press28874/2009-22 28.1.2010 28.1.2016 295 + 199 P Ano

Littlejohn, A.; Hicks, D.: Primary Colours 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno  dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
Press17690/2010-22 23.9.2010 23.9.2016 310 + 210 P Ano
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Littlejohn, A.; Hicks, D.: Primary Colours 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
Press17690/2010-22 23.9.2010 23.9.2016 310 + 210 P Ano

Littlejohn, A.; Hicks, D.: Primary Colours 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
Press17690/2010-22 23.9.2010 23.9.2016 310 + 210 P Ano

Littlejohn, A.; Hicks, D.: Primary Colours 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
Press17690/2010-22 23.9.2010 23.9.2016 310 + 210 P Ano

Littlejohn, A.; Hicks, D.: Primary Colours 5 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
Press17690/2010-22 23.9.2010 23.9.2016 310 + 210 P Ano

Littlejohn, A.; Hicks, D.: Primary Colours Starter (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
Press17690/2010-22 23.9.2010 23.9.2016 310 + 210 P Ano

Hobbs, M.; Keddle, J. S.: Your Space 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
PressMSMT-55020/2012-210 7.2.2013 7.2.2019 310 + 215 P Ano

Hobbs, M.; Keddle, J. S.: Your Space 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
PressMSMT-55020/2012-210 7.2.2013 7.2.2019 310 + 215 P Ano

Hobbs, M.; Keddle, J. S.: Your Space 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
PressMSMT-55020/2012-210 7.2.2013 7.2.2019 310 + 215 P Ano

Puchta, H.; Gerngross, G.; Lewis-Jones, P.: Super Minds 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
PressMSMT-54849/2012-210 15.4.2013 15.4.2019 310 + 215 P Ano

Puchta, H.; Gerngross, G.; Lewis-Jones, P.: Super Minds 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
PressMSMT-54849/2012-210 15.4.2013 15.4.2019 310 + 215 P Ano

Puchta, H.; Gerngross, G.; Lewis-Jones, P.: Super Minds 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
PressMSMT-54849/2012-210 15.4.2013 15.4.2019 310 + 215 P Ano

Puchta, H.; Gerngross, G.; Lewis-Jones, P.: Super Minds 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
PressMSMT-54849/2012-210 15.4.2013 15.4.2019 310 + 215 P Ano

Puchta, H.; Gerngross, G.; Lewis-Jones, P.: Super Minds Starter (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
PressMSMT-54849/2012-210 15.4.2013 15.4.2019 310 + 215 P Ano

House, S.; Scott, K.; House, P.: The English Ladder 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
PressMSMT-12303/2013 30.6.2013 30.6.2019 305 + 172 P Ano

House, S.; Scott, K.; House, P.: The English Ladder 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
PressMSMT-12303/2013 30.6.2013 30.6.2019 305 + 172 P Ano

House, S.; Scott, K.; House, P.: The English Ladder 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
PressMSMT-12303/2013 30.6.2013 30.6.2019 305 + 172 P Ano

House, S.; Scott, K.; House, P.: The English Ladder 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
PressMSMT-12303/2013 30.6.2013 30.6.2019 305 + 172 P Ano

May, P.; Thomas, A.: Complete Key (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
PressMSMT-16127/2013 8.8.2013 8.8.2019 P Ano
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May, P.; Thomas, A.: Complete PET (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cambridge Univers.
PressMSMT-16127/2013 8.8.2013 8.8.2019 P Ano

Alcott, S.; Milton, C.: SPIN 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cengage Learning 
(EMEA) LtdMSMT-32174/2013 10.9.2013 10.9.2019 379 + 232 P Ano

Alcott, S.; Milton, C.: SPIN 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cengage Learning 
(EMEA) LtdMSMT-32174/2013 10.9.2013 10.9.2019 379 + 232 P Ano

Alcott, S.; Milton, C.: SPIN 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Cengage Learning 
(EMEA) LtdMSMT-32174/2013 10.9.2013 10.9.2019 379 + 232 P Ano

Kolářová, D.; Mičánková, M.; Tarábek, P.: Angličtina pro 3. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Didaktis

MSMT-2164/2013-210 21.1.2013 21.1.2019 129 + 99 6340/2007-22 P Ano

Vance, K.; Štěpánková, S.; Janíčková, S.; Rejdáková, A.; Tarábek, P.: Angličtina pro 4. ročník (učebnice, pracovní sešit a projektový sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Didaktis

2247/2008-22 22.5.2008 22.5.2014 149 + 119 P Ano

Blán, J.; Čížková, E.; Synková, P.; Tarábek, P.; Vance, K.: Angličtina pro 5. ročník (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Didaktis

MSMT-91/2012-22 14.3.2012 14.3.2018 139 + 119 P Ano

Kociánová, Z.: New English for you 4 - angličtina pro 7. ročník ZŠ (Pupil´s Book, Workbook); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Educi

601/2009-22 11.5.2009 11.5.2015 125 + 80 P Ano

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Starter A, B (učebnice, cvičebnice); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Express Publishing

MSMT-8265/2012-22 27.6.2012 27.6.2018 1159/2006-22 P Ano

Evans, V.; O´Sullivan, N.: Click On 1 (učebnice, cvičebnice, anglicko-český slovník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Express Publishing

10560/2009-22 3.8.2009 3.8.2015 335 + 210 P Ano

Evans, V.; O´Sullivan, N.: Click On 2 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Express Publishing

10560/2009-22 3.8.2009 3.8.2015 375 + 220 P Ano

Evans, V.; O´Sullivan, N.: Click On 3 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Express Publishing

10560/2009-22 3.8.2009 3.8.2015 395 + 245 P Ano

Dooley, J.; Evans, V.: Fairyland 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Express Publishing

6320/2008-22 22.5.2008 22.5.2014 295 + 220 P Ano

Dooley, J.; Evans, V.: Fairyland 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Express Publishing

6320/2008-22 22.5.2008 22.5.2014 295 + 220 P Ano

Dooley, J.; Evans, V.: Fairyland 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Express Publishing

6320/2008-22 22.5.2008 22.5.2014 295 + 240 P Ano

Dooley, J.; Evans, V.: Fairyland 4 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Express Publishing

6320/2008-22 22.5.2008 22.5.2014 295 + 240 P Ano

Dooley, J.; Evans, V.: Fairyland Starter (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Express Publishing

6320/2008-22 22.5.2008 22.5.2014 295 + 220 P Ano

Dooley, J.; Evans, V.: Access 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Express Publishing

18530/2008-22 11.2.2009 11.2.2015 250 + 150 P Ano
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Dooley, J.; Evans, V.: Access 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Express Publishing

18530/2008-22 11.2.2009 11.2.2015 250 + 150 P Ano

Dooley, J.; Evans, V.: Access 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Express Publishing

18530/2008-22 11.2.2009 11.2.2015 250 + 150 P Ano

Dooley, J.; Evans, V.: Access 4 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Express Publishing

18530/2008-22 11.2.2009 11.2.2015 250 + 150 P Ano

Dooley, J.; Evans, V.: Spark 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Express Publishing

3938/2011-22 28.4.2011 28.4.2017 P Ano

Dooley, J.; Evans, V.: Spark 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Express Publishing

3938/2011-22 28.4.2011 28.4.2017 P Ano

Dooley, J.; Evans, V.: Spark 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Express Publishing

3938/2011-22 28.4.2011 28.4.2017 P Ano

Betáková, L.; Dvořáková, K.: Angličtina 6 - Way to Win (učebice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

9583/2011-22 23.6.2011 23.6.2017 159 + 99 14348/2005-22 P Ano

Betáková, L.; Dvořáková, K.: Angličtina 7 - Way to Win (učebice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-8845/2012-22 27.6.2012 27.6.2018 159 + 99 6775/2006-22 P Ano

Betáková, L.; Dvořáková, K.: Angličtina 8 - Way to Win (učebice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-19263/2013 13.5.2013 13.5.2019 189 + 129 12192/2007-22 P Ano

Betáková, L.; Dvořáková, K.: Angličtina 9 - Way to Win (učebice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

7927/2008-22 16.6.2008 16.6.2014 169 + 109 P Ano

Karásková, M.; Šádek, J.: Start with Click 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

10560/2009-22 3.8.2009 3.8.2015 129 + 99 P Ano

Šádek, J.; Karásková, M.: Start whith Click New 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-16114/2013 27.5.2013 27.5.2019 159 + 129 9478/2007-22 P Ano

Šádek, J.; Karásková, M.: Start whith Click New 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-16114/2013 27.5.2013 27.5.2019 159 + 129 9478/2007-22 P Ano

Šádek, J.; Karásková, M.: Start whith Click New 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-16114/2013 27.5.2013 27.5.2019 159 + 129 9478/2007-22 P Ano

Gray, E.; Evans, V.: Welcome 1 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

10557/2009-22 16.7.2009 16.7.2015 295 + 0 + 145 P Ano

Gray, E.; Evans, V.: Welcome 2 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

10557/2009-22 16.7.2009 16.7.2015 295 + 0 + 160 P Ano

Gray, E.; Evans, V.: Welcome 3 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

10557/2009-22 16.7.2009 16.7.2015 295 + 0 + 155 P Ano

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 1 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

10559/2009-22 1.9.2009 1.9.2015 200 + 0 + 145 P Ano
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Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 2 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

10559/2009-22 1.9.2009 1.9.2015 215 + 0 + 150 P Ano

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 3 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

10559/2009-22 1.9.2009 1.9.2015 240 + 0 + 160 P Ano

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 4 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

10559/2009-22 1.9.2009 1.9.2015 255 + 0 + 165 P Ano

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 5 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

10559/2009-22 1.9.2009 1.9.2015 270 + 0 + 165 P Ano

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 6 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

10559/2009-22 1.9.2009 1.9.2015 285 + 0 + 175 P Ano

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Starter A, B (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

MSMT-8265/2012-22 27.6.2012 27.6.2018 po 240 1159/2006-22 P Ano

Dooley, J.; Evans, V.: Sail Away 1 (Pupil´s Book, Activity Book); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

28014/2011-22 3.1.2012 3.1.2018 195 + 135 P Ano

Dooley, J.; Evans, V.: Sail Away 2 (Pupil´s Book, Activity Book); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

28014/2011-22 3.1.2012 3.1.2018 195 + 135 P Ano

Gray, E.; Evans, V.: Set Sail 1 (Pupil´s Book, Activity Book); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

MSMT-27983/2012-22 26.7.2012 26.7.2018 195 + 135 1157/2006-22 P Ano

Gray, E.; Evans, V.: Set Sail 2 (Pupil´s Book, Activity Book); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

MSMT-27983/2012-22 26.7.2012 26.7.2018 195 + 135 1157/2006-22 P Ano

Dooley, J.; Evans, V.: Blockbuster 1 (Pupil´s Book, Activity Book); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

28398/2011-22 3.11.2011 3.11.2017 195 + 135 24785/2005-22 P Ano

Dooley, J.; Evans, V.: Blockbuster 2 (Pupil´s Book, Activity Book); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

MSMT-7776/2012-22 25.9.2012 25.9.2018 295 + 210 1161/2006-22 P Ano

Dooley, J.; Evans, V.: Blockbuster 3 (Pupil´s Book, Activity Book); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

MSMT-7776/2012-22 25.9.2012 25.9.2018 295 + 215 1161/2006-22 P Ano

Evans, V.; Dooley, J.: Enterprise 1 Beginner; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

26309/2006-22 11.7.2007 11.7.2013 295 P Ano

Evans, V.; Dooley, J.: Enterprise 2 Elementary; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

26309/2006-22 11.7.2007 11.7.2013 325 P Ano

Evans, V.; Dooley, J.: Upstream Beginner; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

26306/2006-22 11.5.2009 11.5.2015 285 P Ano

Evans, V.; Dooley, J.: Upstream Elementary; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

26306/2006-22 11.5.2009 11.5.2015 285 P Ano

Bradshaw, Coralyn; Hadfi eld, Jill: Excellent ! 1 (Activity Book, Pupils´ Book); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

5152/2010-22 13.4.2010 13.4.2016 180 + 230 P Ano
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Bradshaw, Coralyn; Hadfi eld, Jill: Excellent ! 2 (Activity Book, Pupils´ Book); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

5152/2010-22 13.4.2010 13.4.2016 180 + 230 P Ano

Bradshaw, Coralyn; Hadfi eld, Jill: Excellent ! 3 (Activity Book, Pupils´ Book); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

5152/2010-22 13.4.2010 13.4.2016 180 + 230 P Ano

Skinner, C.: Excellent ! Starter (Pupils´ Book); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

5152/2010-22 13.4.2010 13.4.2016 230 P Ano

Worrall, A.: English Adventure 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

28291/2011-22 7.11.2011 7.11.2017 428 + 256 21224/2005-22 P Ano

Worrall, A.: English Adventure 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

28291/2011-22 7.11.2011 7.11.2017 428 + 256 21224/2005-22 P Ano

Hearn, I.: English Adventure 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

28291/2011-22 7.11.2011 7.11.2017 428 + 256 21224/2005-22 P Ano

Hearn, I.: English Adventure 4 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

28291/2011-22 7.11.2011 7.11.2017 428 + 256 21224/2005-22 P Ano

Bruni, Ch.: English Adventure Starter A (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

28291/2011-22 7.11.2011 7.11.2017 428 + 256 21224/2005-22 P Ano

Bruni, Ch.: English Adventure Starter B (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

28291/2011-22 7.11.2011 7.11.2017 428 + 256 21224/2005-22 P Ano

Harris, M.; Mower, D.; Sikorzynska, A.: Challenges 1; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

MSMT-2164/2013-210 27.2.2013 27.2.2019 14163/2007-22 P Ano

Harris, M.; Mower, D.; Sikorzynska, A.: Challenges 2; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

MSMT-2164/2013-210 27.2.2013 27.2.2019 14163/2007-22 P Ano

Harris, M.; Mower, D.; Sikorzynska, A.: Challenges 3; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

MSMT-2164/2013-210 27.2.2013 27.2.2019 14163/2007-22 P Ano

Harris, M.; Mower, D.; Sikorzynska, A.: Challenges 4; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

MSMT-2164/2013-210 27.2.2013 27.2.2019 239 + 109 24835/2007-22 P Ano

Abbs, B.; Freebairn, I.: New Sky 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

21078/2009-22 25.11.2009 25.11.2015 331 + 518 P Ano

Abbs, B.; Freebairn, I.: New Sky 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

21078/2009-22 25.11.2009 25.11.2015 331 + 518 P Ano

Abbs, B.; Freebairn, I.: New Sky 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

21078/2009-22 25.11.2009 25.11.2015 331 + 518 P Ano

Abbs, B.; Freebairn, I.: New Sky Starter (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

21078/2009-22 25.11.2009 25.11.2015 331 + 518 P Ano

Marsland, S.; Lazzeri, G.: Tracks 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

25281/2009-22 13.1.2010 13.1.2016 360 + 270 P Ano
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Marsland, S.; Lazzeri, G.: Tracks 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

25281/2009-22 13.1.2010 13.1.2016 360 + 270 P Ano

Marsland, S.; Lazzeri, G.: Tracks 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

25281/2009-22 13.1.2010 13.1.2016 360 + 270 P Ano

Marsland, S.; Lazzeri, G.: Tracks 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

25281/2009-22 13.1.2010 13.1.2016 360 + 270 P Ano

Elsworth, S.; Rose, J.; Todd, D.; Parsons, J.: Look! 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

27540/2009-22 25.2.2010 25.2.2016 150 + 288 P Ano

Elsworth,S.; Rose, J.; Todd, D.; Parsons, J.: Look! 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

27540/2009-22 25.2.2010 25.2.2016 150 + 345 P Ano

Elsworth, S.; Rose, J.; Todd, D.; Parsons, J.: Look! 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

27540/2009-22 25.2.2010 25.2.2016 150 + 288 P Ano

Discover English 1; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

30727/2010-2 2.3.2011 2.3.2017 247 P Ano

Discover English 2; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

30727/2010-2 2.3.2011 2.3.2017 247 P Ano

Discover English 3; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

30727/2010-2 2.3.2011 2.3.2017 247 P Ano

Discover English 4; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

30727/2010-2 2.3.2011 2.3.2017 200 P Ano

Discover English 5; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Longman

30727/2010-2 2.3.2011 2.3.2017 200 P Ano

Morris, J.; Ramsden, J.: Here´s Patch the Puppy 1; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Macmillan

MSMT-27978/2012-22 16.8.2012 16.8.2018 365 11468/2006-22 P Ano

Morris, J.; Ramsden, J.: Here´s Patch the Puppy 2; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Macmillan

MSMT-27978/2012-22 16.8.2012 16.8.2018 365 11468/2006-22 P Ano

Read, C.; Soberón, A.: Big Bugs 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Macmillan

MSMT-27979/2012-22 1.8.2012 1.8.2018 295 + 199 11469/2006-22 P Ano

Read, C.; Soberón, A.: Big Bugs 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Macmillan

MSMT-27979/2012-22 1.8.2012 1.8.2018 295 + 199 11469/2006-22 P Ano

Read, C.; Soberón, A.: Big Bugs 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Macmillan

MSMT-27979/2012-22 1.8.2012 1.8.2018 295 + 199 11469/2006-22 P Ano

Read, C.; Soberón, A.: Little Bugs 1; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Macmillan

MSMT-27979/2012-22 1.8.2012 1.8.2018 275 11469/2006-22 P Ano

Read, C.; Soberón, A.: Little Bugs 2; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Macmillan

MSMT-27979/2012-22 1.8.2012 1.8.2018 275 11469/2006-22 P Ano
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Granger, C.; Stannett, K.: Hot spot 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Macmillan

11195/2009-22 3.8.2009 3.8.2015 273 + 176 P Ano

Granger, C.; Stannett, K.: Hot spot 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Macmillan

11195/2009-22 3.8.2009 3.8.2015 273 + 176 P Ano

Granger, C.; Stannett, K.: Hot spot 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Macmillan

11195/2009-22 3.8.2009 3.8.2015 273 + 176 P Ano

Granger, C.; Stannett, K.: Hot spot 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Macmillan

11195/2009-22 3.8.2009 3.8.2015 273 + 176 P Ano

Bowen, M.; Hocking, L.: English World 1  (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Macmillan

16246/2011-22 30.8.2011 30.8.2017 260 + 175 P Ano

Bowen, M.; Hocking, L.: English World 2  (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Macmillan

16246/2011-22 30.8.2011 30.8.2017 260 + 175 P Ano

Bowen, M.; Hocking, L.: English World 3  (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Macmillan

16246/2011-22 30.8.2011 30.8.2017 260 + 175 P Ano

Bowen, M.; Hocking, L.: English World 4  (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Macmillan

16246/2011-22 30.8.2011 30.8.2017 260 + 175 P Ano

Leighton, J.: Captain Jack 1; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Macmillan

MSMT-25085/2013 19.9.2013 19.9.2019 335 P Ano

Leighton, J.: Captain Jack 2; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Macmillan

MSMT-25085/2013 19.9.2013 19.9.2019 335 P Ano

Kociánová, Z.: English for you 3 (učebnice, pracovní sešit 1 a 2); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Mgr. Petr Kocián

601/2009-22 11.5.2009 11.5.2015 98 + 44 + 46 P Ano

Kociánová, Z.: New English for you 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Mgr. Petr Kocián

601/2009-22 11.5.2009 11.5.2015 113 + 83 P Ano

Kociánová, Z.: New English for you 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Mgr. Petr Kocián

601/2009-22 11.5.2009 11.5.2015 109 + 83 P Ano

Kociánová, Z.: New English for you 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Mgr. Petr Kocián

601/2009-22 11.5.2009 11.5.2015 129 + 83 P Ano

Kociánová, Z.: New English for you 4 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Mgr. Petr Kocián

601/2009-22 11.5.2009 11.5.2015 129 + 83 P Ano

Štiková, V. a kol.: Listen and Play - angličtina pro 1. ročník (1. a 2. díl); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

16542/2009-22 15.10.2009 15.10.2015 70 + 70 P Ano

Štiková, V. a kol.: Listen and Play with animals - angličtina pro 2. ročník (pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-21200/2013 8.7.2013 8.7.2019 69 + 69 P Ano

Štiková,V. a kol.: Listen and Play with animals - angličtina pro 2. ročník (učebnice 1. a 2. díl); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-27871/2012-22 18.9.2012 18.9.2018 75 + 75 P Ano
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Štiková, V. a kol.: Listen and Play with magicians - angličtina pro 3. ročník (učebnice a pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-16461/2013 29.7.2013 29.7.2019 75 + po 49 P Ano

Shipton, P.: Chit Chat 1 (učebnice, cvičebnice); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-35703/2013 7.10.2013 7.10.2019 281 + 213 27717/2007-22 P Ano

Shipton, P.: Chit Chat 2 (učebnice, cvičebnice); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-35703/2013 7.10.2013 7.10.2019 281 + 213 27717/2007-22 P Ano

Blair, A.; Cadwallader, J.: Zig Zag Island; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
Press31148/2011-22 8.11.2011 8.11.2017 126 + 337 761/2006-22 P Ano

Blair, A.; Cadwallader, J.: Zig Zag Magic; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
Press31148/2011-22 8.11.2011 8.11.2017 126 + 337 761/2006-22 P Ano

Hutchinson, T.: Project 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2., přepracované

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-27980/2012-22 1.8.2012 1.8.2018 330 + 210 21912/2006-22 P Ano

Hutchinson, T.: Project 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2., přepracované

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-27980/2012-22 1.8.2012 1.8.2018 330 + 210 21912/2006-22 P Ano

Hutchinson, T.: Project 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2., přepracované

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-27980/2012-22 1.8.2012 1.8.2018 330 + 210 21912/2006-22 P Ano

Hutchinson, T.: Project 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2., přepracované

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-27980/2012-22 1.8.2012 1.8.2018 330 + 210 21912/2006-22 P Ano

Hutchinson, T.: Project Plus (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2., přepracované

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-27980/2012-22 1.8.2012 1.8.2018 330 + 210 21912/2006-22 P Ano

Strange, D.: New Chatterbox 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-16122/2013 28.6.2013 28.6.2019 296 + 218 1356/2007-22 P Ano

Strange, D.: New Chatterbox 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-16122/2013 28.6.2013 28.6.2019 296 + 218 1356/2007-22 P Ano

Charrington, M.; Strange, D.: New Chatterbox Starter (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-16122/2013 28.6.2013 28.6.2019 296 + 218 1356/2007-22 P Ano

Reilly, V.; Harper, K.: Cookie and Friends A; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-22684/2013 7.8.2013 7.8.2019 218 13103/2007-22 P Ano

Reilly, V.; Harper, K.: Cookie and Friends B; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-22684/2013 7.8.2013 7.8.2019 218 13103/2007-22 P Ano

Reilly, V.; Harper, K.: Cookie and Friends Starter; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-22684/2013 7.8.2013 7.8.2019 218 13103/2007-22 P Ano

Nolasco, R.; Newbold, D.: English Zone 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-29527/2013 7.8.2013 7.8.2019 317 + 265 14498/2007-22 P Ano

Nolasco, R.; Newbold, D.: English Zone 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-29527/2013 7.8.2013 7.8.2019 317 + 265 14498/2007-22 P Ano
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Nolasco, R.; Newbold, D.: English Zone 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-29527/2013 7.8.2013 7.8.2019 317 + 265 14498/2007-22 P Ano

Nolasco, R.; Newbold, D.: English Zone 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-29527/2013 7.8.2013 7.8.2019 317 + 265 14498/2007-22 P Ano

Bowler, B.; Parminter, S.: Happy Earth New Edition 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
Press27730/2010-22 24.11.2010 24.11.2016 275 + 230 P Ano

Bowler, B.; Parminter, S.: Happy Earth New Edition 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
Press27730/2010-22 24.11.2010 24.11.2016 275 + 230 P Ano

Maidment, S.; Roberts, L.: Happy House New Edition 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
Press13124/2009-22 3.8.2009 3.8.2015 200 + 210 P Ano

Maidment, S.; Roberts, L.: Happy House New Edition 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
Press13124/2009-22 3.8.2009 3.8.2015 200 + 210 P Ano

Maidment, S.; Roberts, L.: Happy Street New Edition 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
Press13124/2009-22 3.8.2009 3.8.2015 200 + 210 P Ano

Maidment, S.; Roberts, L.: Happy Street New Edition 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
Press13124/2009-22 3.8.2009 3.8.2015 200 + 210 P Ano

Hutchinson, T.: Project Third edition 1 (Student´s Book, Workbook); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-35704/2013 7.10.2013 7.10.2019 327 + 260 161/2008-22 P Ano

Hutchinson, T.: Project Third edition 2 (Student´s Book, Workbook); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-35704/2013 7.10.2013 7.10.2019 327 + 260 161/2008-22 P Ano

Hutchinson, T.: Project Third edition 3 (Student´s Book, Workbook); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-35704/2013 7.10.2013 7.10.2019 327 + 260 161/2008-22 P Ano

Hutchinson, T.: Project Third edition 4 (Student´s Book, Workbook); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-35704/2013 7.10.2013 7.10.2019 327 + 260 161/2008-22 P Ano

Hutchinson, T.: Project Third edition 5 (Student´s Book, Workbook); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-35704/2013 7.10.2013 7.10.2019 327 + 260 161/2008-22 P Ano

Maidment, S.; Roberts, L.: Happy House Third Edition 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-31306/2013 17.9.2013 17.9.2019 249 + 255 P Ano

Maidment, S.; Roberts, L.: Happy House Third Edition 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-31306/2013 17.9.2013 17.9.2019 249 + 255 P Ano

Maidment, S.; Roberts, L.: Happy Street Third Edition 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-31306/2013 17.9.2013 17.9.2019 255 + 255 P Ano

Maidment, S.; Roberts, L.: Happy Street Third Edition 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-31306/2013 17.9.2013 17.9.2019 255 + 255 P Ano

Wetz, B.; Pye, D.: English Plus 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
Press22752/2010-22 11.11.2010 11.11.2016 P Ano
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Wetz, B.; Pye, D.: English Plus 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
Press22752/2010-22 11.11.2010 11.11.2016 P Ano

Hutchinson, T.: Project Fourth Edition 1 - 5 (pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-31753/2013 20.11.2013 20.11.2019 P Ano

Hutchinson, T.: Project Fourth Edition 1 (učebnice); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-31753/2013 10.10.2013 10.10.2019 327 P Ano

Hutchinson, T.: Project Fourth Edition 2 (učebnice); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-31753/2013 10.10.2013 10.10.2019 327 P Ano

Hutchinson, T.: Project Fourth Edition 3 (učebnice); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-31753/2013 10.10.2013 10.10.2019 327 P Ano

Hutchinson, T.: Project Fourth Edition 4 (učebnice); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-31753/2013 10.10.2013 10.10.2019 327 P Ano

Hutchinson, T.: Project Fourth Edition 5 (učebnice); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Oxford University 
PressMSMT-31753/2013 10.10.2013 10.10.2019 327 P Ano

Zahálková, M.: Angličtina pro 3. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

MSMT-13050/2012-22 21.9.2012 21.9.2018 103 + 75 11118/2006-22 P Ano

Zahálková, M.: Angličtina pro 4. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

15610/2007-22 12.7.2007 12.7.2013 109 + 79 P Ano

Zahálková, M.: Angličtina pro 5. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

6458/2008-22 20.6.2008 20.6.2014 109 + 63 P Ano

Zahálková, M.; Balcarová, I.: Angličtina pro 6. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

MSMT-41718/2012-210 21.2.2013 21.2.2019 137 + 99 8469/2009-22 P Ano

Zahálková, M.: Angličtina pro 7. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

15666/2010-22 18.8.2010 18.8.2016 119 + 69 P Ano

Zahálková, M.: Angličtina pro 8. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

13284/2011-22 30.6.2011 30.6.2017 119 + 69 P Ano

Zahálková, M.: Angličtina pro 9. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

MSMT-29318/2012-210 3.10.2012 3.10.2018 119 + 69 P Ano

Zahálková, M.: Angličtina pro malé školáky (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

MSMT-13050/2012-22 21.9.2012 21.9.2018 140 + 65 6573/2006-22 P Ano

Zahálková, M.: Angličtina pro nejmenší (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

MSMT-13050/2012-22 21.9.2012 21.9.2018 140 + 65 6573/2006-22 P Ano

Německý jazyk

Funk, H.; Koenig, M.; Koithan, U.; Scherling, T.: Geni@l - Němčina jako druhý cizí jazyk (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fram Orsus CZ

MSMT-27571/2012-22 13.9.2012 13.9.2018 245 +150 15321/2006-22 P Ano
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Koithan, U. a kol.: Logisch 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fram Orsus CZ

MSMT-2456/2012-22 20.4.2012 20.4.2018 229 +199 P Ano

Funk, H.; Koenig, M.; Koithan, U.; Scherling, T.: Geni@l Klick A1 - pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. díl (učebnice a pracovní 
sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fram Orsus CZ

MSMT-27571/2012-22 13.9.2012 13.9.2018 197 + 170 P Ano

Fišarová, O.; Zbranková, M.: Start mit Max 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-6598/2012-22 21.3.2012 21.3.2018 129 + 80 2229/2006-22 P Ano

Fišarová, O.; Zbranková, M.: Start mit Max 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-55505/2012-210 19.12.2012 19.12.2018 189 + 139 1366/2007-22 P Ano

Tlustý, P.; Cihlářová, V.; Wicke, M., U.: Spass mit Max 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

1599/2008-22 12.3.2008 12.3.2014 189 + 119 P Ano

Lenčová, I.; Švecová, L.; Pleschinger, P.: Spass mit Max 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

12553/2009-22 30.6.2009 30.6.2015 199 + 119 P Ano

Fišarová, O.; Zbranková, M.: A1 Deutsch mit Max - díl 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-12123/2012-22 18.6.2012 18.6.2018 159 + 99 13496/2006-22 P Ano

Fišarová, O.; Zbranková, M.: A1 Deutsch mit Max - díl 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-11212/2013-210 13.5.2013 13.5.2019 189 + 129 14078/2007-22 P Ano

Jin, F.; Rohrmann, L.; Zbranková, M.: Prima A1/díl 1 (němčina jako druhý cizí jazyk) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-55500/2012-210 19.12.2012 19.12.2018 199 + 129 26307/2006-22 P Ano

Jin, F.; Rohrmann, L.; Zbranková, M.; Fibich, L.: Prima A1/díl 2 (němčina jako druhý cizí jazyk) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-44121/2013 18.12.2013 18.12.2019 199 + 129 27720/2007-22 P Ano

Jin, F.; Rohrmann, L.; Zbranková, M.; Fibich, L.: Prima A2/díl 3 (němčina jako druhý cizí jazyk) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

10665/2008-22 8.8.2008 8.8.2014 169 + 109 P Ano

Kouřimská, M. a kol.: Heute haben wir Deutsch 1; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Jirco

MSMT-27981/2012-22 28.8.2012 28.8.2018 245 + 150 25829/2006-22 P Ano

Kouřimská, M. a kol.: Heute haben wir Deutsch 2; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Jirco

MSMT-27981/2012-22 28.8.2012 28.8.2018 245 + 150 25829/2006-22 P Ano

Kouřimská, M. a kol.: Heute haben wir Deutsch 3; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Jirco

MSMT-27981/2012-22 28.8.2012 28.8.2018 245 + 150 25829/2006-22 P Ano

Kouřimská, M. a kol.: Heute haben wir Deutsch 4; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Jirco

MSMT-27981/2012-22 28.8.2012 28.8.2018 245 + 150 25829/2006-22 P Ano

Kouřimská, M. a kol.: Heute haben wir Deutsch 5; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Jirco

MSMT-27981/2012-22 28.8.2012 28.8.2018 245 + 150 25829/2006-22 P Ano

Motta, G.: Wir 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Klett

15046/2010-22 12.7.2010 12.7.2016 259 + 150 24448/2004-22 P Ano

Motta, G.: Wir 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Klett

15046/2010-22 12.7.2010 12.7.2016 259 + 150 24448/2004-22 P Ano
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Motta, G.: Wir 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Klett

15046/2010-22 12.7.2010 12.7.2016 259 + 150 24448/2004-22 P Ano

Esterl, U.; Körner, E.; Einhorn, Á.; Kubicka, A.; Andrášová, H.: Team Deutsch (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Klett

MSMT-26458/2013 25.6.2013 25.6.2019 251 + 149 P Ano

Kopp, G.; Frölich, K.: Pingpong neu, 1. díl (učebnice, pracovní sešit, slovníček); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Max Hueber Verlag

17636/2009-22 18.9.2009 18.9.2015 161 + 130 P Ano

Kopp, G.; Frölich, K.: Pingpong neu, 2. díl (učebnice, pracovní sešit, slovníček); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Max Hueber Verlag

17636/2009-22 18.9.2009 18.9.2015 161 + 130 P Ano

Kopp, G.; Frölich, K.: Pingpong neu, 3. díl (učebnice, pracovní sešit, slovníček); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Max Hueber Verlag

17636/2009-22 18.9.2009 18.9.2015 161 + 130 P Ano

Kopp, G.; Büttner, S.; Alberti, J.: Planet 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Max Hueber Verlag

1169/2011-22 17.3.2011 17.3.2017 277 + 225 28207/2004-22 P Ano

Hilpert, S. a kol.: Schritte international 5; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Max Hueber Verlag

6547/2009-22 11.5.2009 11.5.2015 295 P Ano

Hilpert, S. a kol.: Schritte international 6; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Max Hueber Verlag

6547/2009-22 11.5.2009 11.5.2015 295 P Ano

Neuner, G.; Pilypaityté, L.; Vincente, S.; Cristache, C.; Szakály, E.: Deutsch.com 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Max Hueber Verlag

6547/2009-22 11.6.2009 11.6.2015 310 + 300 P Ano

Neuner, G.; Pilypaityté, L.; Vincente, S.; Cristache, C.; Szakály, E.: Deutsch.com 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Max Hueber Verlag

22754/2010-22 16.11.2010 16.11.2016 310 + 300 P Ano

Kopp, G.; Büttner, S.; Alberti, J.: Planetino, 1. díl (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Max Hueber Verlag

7073/2010-22 24.5.2010 24.5.2016 P Ano

Kopp, G.; Büttner, S.; Alberti, J.: Planetino, 2. díl (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Max Hueber Verlag

16486/2011-22 9.8.2011 9.8.2017 P Ano

Kopp, G.; Büttner, S.; Alberti, J.: Planetino, 3. díl (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Max Hueber Verlag

MSMT-43107/2012-210 16.1.2013 16.1.2019 308 + 235 P Ano

Jankásková, M.; Ulbert, K.: Ene mene 1; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Polyglot

22302/2009-22 26.10.2009 26.10.2015 168 P Ano

Jankásková, M.; Ulbert, K.; Dusilová, D.: Ene mene 2; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Polyglot

2398/2010-22 18.3.2010 18.3.2016 U 300/ Ž 150 16308/2004-22 P Ano

Jankásková, M.; Dusilová, D.; Schneider, M.; Krüger, J.: Tintenfass 1 pro 3. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Polyglot

MSMT-15885/2012-22 18.6.2012 18.6.2018 195 + 118 23585/2005-22 P Ano

Jankásková, M.; Dusilová, D.; Schneider, M.; Krüger, J.: Tintenfass 2 pro 4. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Polyglot

MSMT-15885/2012-22 18.6.2012 18.6.2018 195 + 118 16883/2006-22 P Ano

Jankásková, M.; Dusilová, D.; Schneider, M.; Krüger, J.: Tintenfass 3 pro 5. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Polyglot

MSMT-21853/2013 20.6.2013 20.6.2019 195 + 143 19061/2007-22 P Ano
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Jankásková, M.; Dusilová, D.; Schneider, M.; Krüger, J.: Tintenfass 5 pro 5. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Polyglot

MSMT-21853/2013 20.6.2013 20.6.2019 195 + 143 P Ano

Jankásková, M.; Dusilová, D.; Schneider, M.; Krüger, J.: Macht mit! 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Polyglot

14341/2008-22 28.7.2008 28.7.2014 P Ano

Jankásková, M.; Dusilová, D.; Schneider, M.; Krüger, J.: Macht mit! 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Polyglot

1897/2010-22 22.2.2010 22.2.2016 188 + 138 P Ano

Jankásková, M.; Dusilová, D.; Schneider, M.; Krüger, J.: Macht mit! 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Polyglot

19703/2011-22 8.8.2011 8.8.2017 188 + 138 P Ano

Vaňková, V.: Deutsch 2 (pro 1. stupeň ZŠ); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Tobiáš

24612/2011-22 3.1.2012 3.1.2018 146 P Ano

Francouzský jazyk

Samson, C.: Amis et compagnie 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ CLE International

87/2010-22 26.2.2010 26.2.2016 312 + 224 P Ano

Samson, C.: Amis et compagnie 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ CLE International

87/2010-22 26.2.2010 26.2.2016 312 + 224 P Ano

Samson, C.: Amis et compagnie 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ CLE International

87/2010-22 26.2.2010 26.2.2016 326 + 249 P Ano

Gallon, F.; Dvořáková, V.; Kubičková, M.: Extra ! 1 (učebnice, pracovní sešit s českou přílohou); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

5324/2010-22 26.3.2010 26.3.2016 269 + 149 11009/2004-22 P Ano

Nováková; Kolmanová; Geff roy-Konštacký; Táborská: Le francais ENTRE NOUS, 1. díl (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

6189/2009-22 8.6.2009 8.6.2015 269 + 149 P Ano

Nováková, S.; Kolmanová, J.; Geff roy-Konštacký, D.; Táborská, J.: Le francais ENTRE NOUS, 2. díl (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

7245/2010-22 26.4.2010 26.4.2016 269 + 159 P Ano

Crimi, A. M.; Hatuel, D.: Vite! 1; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

17620/2011-22 21.9.2011 21.9.2017 P Ano

Crimi, A. M.; Hatuel, D.: Vite! 2; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

17620/2011-22 21.9.2011 21.9.2017 P Ano

Ruský jazyk

Jelínek, S.; Alexejova, L. F.; Hříbková, R.; Žofková, H.: Raduga po - novomu 1 (A1) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

7928/2008-22 23.5.2008 23.5.2014 209 + 109 P Ano

Jelínek, S.; Ljubov, F. A.; Hříbková, R.; Žofková, H.: Raduga po - novomu 2 (A1) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

18529/2008-22 19.11.2008 19.11.2014 209 + 109 P Ano

Jelínek, S.; Alexejova, L. F.; Hříbková, R.; Žofková, H.: Raduga po - novomu 3 (A2) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

6976/2009-22 15.6.2009 15.6.2015 209 + 109 P Ano
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Chamrajeva, J.; Ivanova, E.; Broniarz, R.: Времена 1; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

24057/2009-22 20.1.2010 20.1.2016 P Ano

Chamrajeva, J.; Ivanova, E.; Broniarz, R.: Времена 2; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

24057/2009-22 20.1.2010 20.1.2016 P Ano

Gawecka-Ajchel, B.: Echo 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

MSMT-32279/2013 2.8.2013 2.8.2019 215 P Ano

Gawecka-Ajchel, B.: Echo 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Infoa

MSMT-32279/2013 2.8.2013 2.8.2019 215 P Ano

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali - Rychlý start (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

9761/2008-22 23.6.2008 23.6.2014 259 + 159 P Ano

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

4864/2008-22 31.3.2008 31.3.2014 129 + 69 P Ano

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

219/2010-22 8.2.2010 8.2.2016 179 + 99 P Ano

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

219/2010-22 8.2.2010 8.2.2016 199 + 129 P Ano

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali 4 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

MSMT-2200/2012-22 8.3.2012 8.3.2018 219 + 129 1062/2006-22 P Ano

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali 5 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

MSMT-24174/2013 9.8.2013 9.8.2019 299 + 189 15815/2007-22 P Ano

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali 6 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

3883/2010-22 16.4.2010 16.4.2016 219 + 129 P Ano

Španělský jazyk

kol.: Club Prisma A1 Inicial; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ ILC Czechoslovakia, 
s.r.o.15697/2010-22 9.8.2010 9.8.2016 432 + 216 P Ano

kol.: Club Prisma A2 Elemental; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ ILC Czechoslovakia, 
s.r.o.15697/2010-22 9.8.2010 9.8.2016 432 + 216 P Ano

kol.: Club Prisma A2/B1 Intermedio; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ ILC Czechoslovakia, 
s.r.o.15697/2010-22 9.8.2010 9.8.2016 432 + 216 P Ano

kol.: Club Prisma B2 Intermedio-alto; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ ILC Czechoslovakia, 
s.r.o.15697/2010-22 9.8.2010 9.8.2016 432 + 216 P Ano

Equipo Espacio: Espacio Joven - Curso de español A1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ ILC Czechoslovakia, 
s.r.o.MSMT-5735-2012-210 10.10.2012 10.10.2018 475 + 220 P Ano

Equipo Espacio: Espacio Joven - Curso de español A2.1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ ILC Czechoslovakia, 
s.r.o.MSMT-5735-2012-210 10.10.2012 10.10.2018 475 + 220 P Ano
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Equipo Espacio: Espacio Joven - Curso de español A2.2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ ILC Czechoslovakia, 
s.r.o.MSMT-5735-2012-210 10.10.2012 10.10.2018 475 + 220 P Ano

Český jazyk jako cizí jazyk

Škodová, S.: Domino - Český jazyk pro malé cizince 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Wolters Kluwer ČR

25464/2010-22 3.1.2010 3.1.2016 P Ano

Škodová, S.: Domino - Český jazyk pro malé cizince 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Wolters Kluwer ČR

MSMT-27870/2012-22 31.8.2012 31.8.2018 P Ano

Matematika a její aplikace (1. stupeň)

kol. autorů: Číslice a tečky – pomůcka pro žáky k výuce matematiky v 1. ročníku; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-13525/2012-22 24.5.2012 24.5.2018 38 16110/2006-22 P Ano

Landová, V.; Staudková, H.; Tůmová, V.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, sešit 1, 2, 3; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-13525/2012-22 24.5.2012 24.5.2018 48 + 52 + 48 16110/2006-22 P Ano

Landová, V.; Staudková, H.; Tůmová, V.: Matematika pro 1.(2.) ročník ZŠ, sešit  4/A; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-13525/2012-22 24.5.2012 24.5.2018 50 16110/2006-22 P Ano

Landová, V.; Staudková, H.; Tůmová, V.: Matematika pro 2. ročník ZŠ, sešit 4/B; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-13525/2012-22 24.5.2012 24.5.2018 41 16110/2006-22 P Ano

Landová, V.; Staudková,H.; Tůmová, V.: Matematika pro 2. ročník ZŠ, sešit 5; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-13525/2012-22 24.5.2012 24.5.2018 55 16110/2006-22 P Ano

Eichlerová, M.; Staudková, H.; Vlček, O.: Matematika pro 2. ročník ZŠ, sešit 6; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-13525/2012-22 24.5.2012 24.5.2018 55 16110/2006-22 P Ano

Eichlerová, M.; Staudková, H.; Vlček, O.: Matematika pro 2.(3.) ročník ZŠ, sešit 7; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-13525/2012-22 24.5.2012 24.5.2018 52 16110/2006-22 P Ano

Blažková, R.; Vaňurová, M.; Matoušková, K.; Staudková, H.: Matematika pro 3. ročník ZŠ, 1. - 3. díl (verze trojdílná/jednodílná); vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-13525/2012-22 24.5.2012 24.5.2018 51/100 16110/2006-22 P Ano

Blažková, R.; Matoušková, K.; Vaňurová, M.: Matematika pro 4. ročník ZŠ, 1. - 3. díl (verze trojdílná/jednodílná); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-13525/2012-22 24.5.2012 24.5.2018 51/100 16110/2006-22 P Ano

Justová, J.: Matematika pro 5. ročník ZŠ, 1. - 3. díl (verze trojdílná/jednodílná); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-13525/2012-22 24.5.2012 24.5.2018 po 51, jednodílná 
120

16110/2006-22 P Ano

Volf, J.: Počítáme zpaměti 1, 2, 3, 4; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-13525/2012-22 24.5.2012 24.5.2018 35 + 35 + 30 + 30 16110/2006-22 P Ano

Blažková, R. a kol.: Pracovní sešit k učebnici Matematika pro 3. ročník ZŠ, I. a II. díl; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

25400/2011-22 13.10.2011 13.10.2017 po 48 P Ano

Blažková, R. a kol.: Pracovní sešit k učebnici Matematika pro 4. ročník ZŠ, I. a II. díl; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

25400/2011-22 13.10.2011 13.10.2017 po 50 P Ano
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Justová, J.: Pracovní sešit k učebnici Matematika pro 5. ročník ZŠ, I. a II. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-13525/2012-22 24.5.2012 24.5.2018 62 + 75 16110/2006-22 P Ano

Tarábek, P.; Vokůvka, K.; Kopečková, S.; Brázdová, A.: Matematika pro 1. ročník ZŠ (1. - 3. díl); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Didaktis

175/2011-22 26.1.2011 26.1.2017 po  59 10975/2005-22 P Ano

Bulín, J.; Korityák, S.; Palková, M.; Skřičková, M.; Synková, P.; Tarábková, M.; Vance, K.: Matematika pro 2. ročník (učebnice a pracovní sešit 1, 2); 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Didaktis

MSMT-5820/2013-210 26.3.2013 26.3.2019 U 99 + PS po 59 7562/2007-22 7 Ano

Blažková, J.; Chramostová, I.; Kalovská, M.; Kopřivová, I.; Mejtská, R.; Tarábková, M.: Matematika pro 3. ročník (učebnice a pracovní sešit);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Didaktis

MSMT-47398/2013 7.1.2014 7.1.2020 119 + 89 8021/2008-22 P Ano

Blažková, J. a kol.: Matematika pro 4. ročník (učebnice a pracovní sešit 1, 2); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Didaktis

3249/2009-22 10.4.2009 10.4.2015 129 + 79 P Ano

Blažková, J. a kol.: Matematika pro 5. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Didaktis

10225/2011-22 21.6.2011 21.6.2017 129 + 119 P Ano

Hejný, M.; Jirotková, D.; Slezáková (Kratochvílová), J.: Matematika pro 1. ročník, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-1206/2013-210 11.3.2013 11.3.2019 27675/2006-22 P Ano

Hejný, M. a kol.: Matematika pro 2. ročník, 1. až 3. díl; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

8023/2008-22 12.5.2008 12.5.2014 79 + 79 + 89 P Ano

Hejný, M. a kol.: Matematika pro 3. ročník (učebnice, pracovní sešit 1, 2); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

6596/2009-22 26.5.2009 26.5.2015 119 + 49 + 49 P Ano

Hejný, M. a kol.: Matematika pro 4. ročník (učebnice, pracovní sešit 1, 2); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

4709/2010-22 12.5.2010 12.5.2016 119 + 49 + 49 P Ano

Hejný, M. a kol.: Matematika pro 5. ročník (učebnice, pracovní sešit 1, 2); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

4877/2011-22 9.5.2011 9.5.2017 119 + 49 + 49 P Ano

Halasová, J.; Kozlová, M.; Pěchoučková, Š.: Matematika se Čtyřlístkem pro 1. ročník základní školy, 1. a 2. díl; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

4212/2011-22 15.3.2011 15.3.2017 75 + 75 P Ano

Kozlová, M.; Pěchoučková, Š.; Rakoušová, A.: Matematika se Čtyřlístkem pro 2. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit 1 a 2); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-4105/2012-22 20.4.2012 20.4.2018 119 + 49 + 49 P Ano

Kozlová, M.; Pěchoučková, Š.; Rakoušová, A.: Matematika se Čtyřlístkem pro 3. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit 1 a 2); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-6240/2013-210 7.5.2013 7.5.2019 119 + 49 + 49 P Ano

Bendová, P.; Sedláčková, J. J.; Nastoupilová, D.; Pecháčková, Y.; Žižková, A.: Lili a Vili ve světě matematiky (Učebnice pro 2. ročník ZŠ); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Klett

MSMT39642/2013 11.12.2013 11.12.2019 120 P Ano

Sedláčková, J. J.: Lili a Vili ve světě matematiky, učebnice pro 1. ročník ZŠ; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Klett

MSMT-45952/2012-210 13.12.2012 13.12.2018 120 P Ano

Rosecká, Z. a kol.: Matematika pro 2. ročník, 1. a 2. díl (učebnice a pracovní sešit Veselé počítání); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství Nová 
škola Brno, s.r.o.21316/2011-22 9.8.2011 9.8.2017 P Ano

Rosecká, Z.: Matematika pro 3. ročník, 1. díl (učebnice a pracovní sešit Bystré počítání); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství Nová 
škola Brno, s.r.o.MSMT-23773/2012-22 9.7.2012 9.7.2018 P Ano
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Rosecká, Z.: Matematika pro 3. ročník, 2. díl (učebnice, pracovní sešity Zkus rýsovat s Kryšpínkem a Bystré počítání); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství Nová 
škola Brno, s.r.o.MSMT-53995/2012-22 18.12.2012 18.12.2018 P Ano

Rosecká, Z.: Matematika pro 4. ročník, 1. díl (učebnice, pracovní sešity Zajímavé počítání a Počtářské chvilky); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství Nová 
škola Brno, s.r.o.MSMT-24677/2013 25.6.2013 25.6.2019 P Ano

Rosecká, Z.: Matematika pro 4. ročník, 2. díl (učebnice, pracovní sešity Zajímavé počítání a Já chci také rýsovat); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství Nová 
škola Brno, s.r.o.MSMT-49868/2013 14.1.2014 14.1.2020 P Ano

Rosecká, Z. a kol.: Matematika 1 - Dívej se a počítej a také si s námi hrej … (učebnice pro 1. ročník ZŠ a pracovní sešity Přípravná početní cvičení 
pro 1. ročník, Moje první počítání, Počítáme do dvaceti bez přechodu přes desítku); vydání: 2. přepracované, platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

14750/2011-22 21.7.2011 21.7.2017 54 + po 25 16556/2005-22 P Ano

Rosecká, Z. a kol.: Matematika 2 - Počítám s radostí (učebnice pro 2. ročník ZŠ a pracovní sešity Už počítám do dvaceti s přechodem přes 
desítku, Už počítám do sta, Jak je lehká násobilka, Poznáváme geometrii); vydání: 2. přepracované, platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

14750/2011-22 21.7.2011 21.7.2017 54 + po 25 16556/2005-22 P Ano

Rosecká, Z. a kol.: Matematika pro 4. ročník ZŠ - pracovní sešit Chci závodit s kalkulačkou; vydání: 2. přepracované, platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-32228/2013-22 15.7.2013 15.7.2019 54 + po 25 15454/2006-22 P Ano

Rosecká, Z., Procházková, E.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

15005/2010-22 14.7.2010 14.7.2016 P Ano

Novotný, M.; Novák, F.: Matýskova matematika (učebnice 1. - 3. díl, pracovní sešit 1. – 2. díl); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-43105/2012-210 6.2.2013 6.2.2019 U po 59 + PS po 30 P Ano

Novotný, M.; Novák, F.: Matýskova matematika (učebnice 4. - 6. díl, pracovní sešit 4. – 6. díl); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-28636/2013 20.8.2013 20.8.2019 U po 59 + PS po 30 P Ano

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematické … minutovky pro 1. ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-60/2012-22 7.2.2012 7.2.2018 po 44 36444/2005-22 P Ano

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematyka dla 1 klasa, 1 - 3 (pro školy s polským jazykem vyučovacím); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

5888/2009-60 10.3.2009 10.3.2015 P Ano

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematyka dla 2 klasa, 1 - 3 (pro školy s polským jazykem vyučovacím); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

5888/2009-60 10.3.2009 10.3.2015 P Ano

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematyka dla 3 klasa, 1 - 3 (pro školy s polským jazykem vyučovacím); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

5888/2009-60 10.3.2009 10.3.2015 P Ano

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematyka dla 4 klasy, 1 - 3 (pro školy s polským jazykem vyučovacím); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

20472/2010-27 30.7.2010 30.7.2014 po 34 P Ano

Mikulenková, H.; Molnár, J.: Zajímavá matematika pro čtvrťáky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

26950/2008-22 3.3.2009 3.3.2015 36 P Ano

Mikulenková, H.; Molnár, J.: Zajímavá matematika pro druháky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

26950/2008-22 3.3.2009 3.3.2015 36 P Ano

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Zajímavá matematika pro páťáky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

26950/2008-22 3.3.2009 3.3.2015 36 P Ano

Mikulenková, H.; Molnár, J.: Zajímavá matematika pro prvňáky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

26950/2008-22 3.3.2009 3.3.2015 36 P Ano
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Mikulenková, H.; Molnár, J.: Zajímavá matematika pro třeťáky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

26950/2008-22 3.3.2009 3.3.2015 36 P Ano

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematické … minutovky pro 4. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-27158/2013 9.9.2013 9.9.2019 po 20 23061/2007-22 P Ano

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematické … minutovky pro 5. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

6079/2008-22 12.5.2008 12.5.2014 po 20 P Ano

Mikulenková, H.: Matematika (písanka pro 1. ročník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-60/2012-22 7.2.2012 7.2.2018 20 36444/2005-22 P Ano

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika a její aplikace pro 1. ročník ZŠ, 1. - 3. díl (učebnice a kartonová příloha Číslice, peníze, obrázky…); 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-60/2012-22 7.2.2012 7.2.2018 po 44 +30 36444/2005-22 P Ano

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika a její aplikace pro 2. ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-15131/2013-210 3.6.2013 3.6.2019 po 44 10606/2007-22 P Ano

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika a její aplikace pro 3. ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-15131/2013-210 3.6.2013 3.6.2019 po 40 10606/2007-22 P Ano

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika a její aplikace pro 4. ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-27158/2013 9.9.2013 9.9.2019 po 44 23061/2007-22 P Ano

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika a její aplikace pro 5. ročník ZŠ, 1. díl; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

6079/2008-22 12.5.2008 12.5.2014 po 40 P Ano

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika a její aplikace pro 5. ročník ZŠ, 2. - 3. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-22955/2013 12.7.2013 12.7.2019 po 40 6079/2008-22 P Ano

Hošpesová, A. a kol.: Svět čísel a tvarů - matematika pro 1. ročník (učebnice, pracovní sešit 1, 2, 3); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

29325/2007-22 12.5.2008 12.5.2014 58 + po 24 P Ano

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., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

2866/2009-22 12.3.2009 12.3.2015 64 + 60 P Ano

Hošpesová, A.; Divíšek, J.; Kuřina, F.: Svět čísel a tvarů - matematika pro 3. ročník (učebnice, pracovní sešit, sada příloh); vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

2486/2010-22 20.4.2010 20.4.2016 81 + 60 + 60 16065/2004-22 P Ano

Hošpesová, A.; Divíšek, J.; Kuřina, F.: Svět čísel a tvarů - matematika pro 4. ročník (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

3350/2011-22 9.3.2011 9.3.2017 88 11938/2005-22, 
5781/2006-22

P Ano

Hošpesová, A.; Divíšek, J.; Kuřina, F.: Svět čísel a tvarů - matematika pro 5. ročník (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-7852/2012-22 16.4.2012 16.4.2018 94 + 90 5781/2006-22 P Ano

Čížková, M.: Matematika pro 1. ročník základní školy, 1. - 3. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

MSMT-23847/2012-22 24.7.2012 24.7.2018 99 + 99 + 63 15301/2006-22, 
10607/2007-22

P Ano

Čížková, M.: Matematika pro 2. ročník základní školy, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

MSMT-22933/2013 20.8.2013 20.8.2019 99 + 99 10607/2007-22 P Ano
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Čížková, M.: Matematika pro 3. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit 1 a 2); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

MSMT-22933/2013 12.8.2013 12.8.2019 99 + 99 12384/2008-22 P Ano

Eiblová, L.; Melichar, J.; Ausbergerová, M.; Šestáková, M.: Matematika pro 4. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit 1 a 2); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

8918/2009-22 11.6.2009 11.6.2015 113 + po 67 P Ano

Vacková, I.; Uzlová, Z.; Fajfrlíková, L.: Matematika pro 5. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit 1 a 2); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

7408/2010-22 7.5.2010 7.5.2016 113 + po 67 P Ano

Potůčková, J.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, 1. - 3. díl (učebnice a pracovní sešity); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Studio 1+1

14318/2011-22 20.6.2011 20.6.2017 U - 53, 48, 48, PS - 
po 10

10277/2005-22 P Ano

Potůčková, J.: Matematika pro 2. ročník ZŠ, 1. - 3. díl (učebnice, procvičovací sešit, příloha k matematice); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Studio 1+1

MSMT-5648/2012-22 2.4.2012 2.4.2018 U - po 33, PS - po 11, 
příloha - 25)

36443/2005-22 P Ano

Potůčková, J.: Matematika pro 3. ročník ZŠ, 1. - 3. díl (učebnice, procvičovací sešit); vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Studio 1+1

MSMT-22992/2013 6.9.2013 6.9.2019 U 53 + 50 + 50, PS 
po 29, příloha 25

26709/2006-22 P Ano

Blažková, R.; Potůčková, J.: Matematika pro 4. ročník ZŠ, 1. - 3. díl (učebnice, procvičovací sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Studio 1+1

4708/2010-22 11.6.2010 11.6.2016 U - 47, 42, 42, PS - 
po 25

30585/2003-22 P Ano

Blažková, R.; Potůčková, J.: Matematika pro 5. ročník ZŠ, 1. - 3. díl (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Studio 1+1

30668/2010-22 5.4.2011 5.4.2017 U - 47, 42, 42, PS - 
po 25

P Ano

Matematika a její aplikace (2. stupeň)

Cihlář, J.; Zelenka, M.: Matematika 6; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ AOS Publishing

MSMT-28792/2012-22 2.10.2012 2.10.2018 P Ano

Cihlář, J.; Zelenka, M.: Matematika 7; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ AOS Publishing

MSMT-28792/2012-22 2.10.2012 2.10.2018 P Ano

Cihlář, J.; Zelenka, M.: Matematika 8; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ AOS Publishing

MSMT-28792/2012-22 2.10.2012 2.10.2018 P Ano

Cihlář, J.; Zelenka, M.: Matematika 9; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ AOS Publishing

MSMT-28792/2012-22 2.10.2012 2.10.2018 P Ano

Coufalová, J. a kol.: Matematika pro 6. ročník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

9114/2011-22 9.6.2011 9.6.2017 119 10145/2005-22 P Ano

Coufalová, J. a kol.: Matematika pro 7. ročník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

9114/2011-22 9.6.2011 9.6.2017 119 10145/2005-22 P Ano

Coufalová, J. a kol.: Matematika pro 8. ročník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

9114/2011-22 9.6.2011 9.6.2017 119 10145/2005-22 P Ano

Coufalová, J. a kol.: Matematika pro 9. ročník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

9114/2011-22 9.6.2011 9.6.2017 119 10145/2005-22 P Ano
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Binterová, H.; Fuchs, E.; Tlustý, P.: Matematika 6 - Aritmetika, Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-13875/2013-210 12.6.2013 12.6.2019 U po 125 + PS po 79 9858/2007-22 P Ano

Binterová, H.; Fuchs, E.; Tlustý, P.: Matematika 7 - Aritmetika, Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

8836/2008-22 23.7.2008 23.7.2014 U po 129 + PS po 69 P Ano

Binterová, H.; Fuchs, E.; Tlustý, P.: Matematika 8 - Algebra, Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

7206/2009-22 16.6.2009 16.6.2015 U 139 + 99 + PS 
po 69

P Ano

Binterová, H.; Fuchs, E.; Tlustý, P.: Matematika 9 - Algebra, Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

9279/2010-22 11.6.2010 11.6.2016 U po 119 + PS po 75 P Ano

Rosecká, Z. a kol.: Algebra 8, Geometrie 8, pracovní sešity Počtářské chvilky 8, Rovnice, slovní úlohy I, Geometrie 8; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

13966/2009-22 21.7.2009 21.7.2015 U po 54, PS po 22 P Ano

Rosecká, Z. a kol.: Algebra 9, Geometrie 9, pracovní sešity Rovnice, slovní úlohy II, Chvilky s algebrou 9, Geometrie 9; vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

13966/2009-22 21.7.2009 21.7.2015 U po 54, PS po 22 P Ano

Rosecká, Z. a kol.: Aritmetika 6, Geometrie 6, pracovní sešity - Počtářské chvilky 6; Desetinná čísla a dělitelnost, Geometrie 6); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

13966/2009-22 21.7.2009 21.7.2015 U po 54, PS po 22 P Ano

Rosecká, Z. a kol.: Aritmetika 7, Geometrie 7, pracovní sešity -  Počtářské chvilky 7, Aritmetika 7, Počítání s procenty, Geometrie 7 - Čtyřúhelníky 
a hranoly; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

13966/2009-22 21.7.2009 21.7.2015 U po 54, PS po 22 P Ano

Jedličková, M.; Krupka, P.; Nechvátalová, J.: Matematika pro 2. stupeň ZŠ – Dělitelnost (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-29523/2013 5.9.2013 5.9.2019 59 + 49 P Ano

Jedličková, M.; Krupka, P.; Nechvátalová, J.: Matematika pro 2. stupeň ZŠ – Desetinná čísla (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-29088/2012-22 17.9.2012 17.9.2018 P Ano

Jedličková, M.; Krupka, P.; Nechvátalová, J.: Matematika pro 2. stupeň ZŠ – Kladná a záporná čísla (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-23745/2013 1.7.2013 1.7.2019 59 + 49 P Ano

Jedličková, M.; Krupka, P.; Nechvátalová, J.: Matematika pro 2. stupeň ZŠ – Základy geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-45120/2012-210 4.1.2013 4.1.2019 P Ano

Hricz, M.: Matematické … minutovky 6. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

9725/2009-22 15.6.2009 15.6.2015 po 30 P Ano

Hricz, M.: Matematické … minutovky 7. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

9725/2009-22 15.6.2009 15.6.2015 po 30 P Ano

Hricz, M.: Matematické … minutovky 8. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-42779/2012-210 22.11.2012 22.11.2018 po 30 P Ano

Hricz, M.: Matematické … minutovky 9. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-28614/2013 16.8.2013 16.8.2019 po 32 P Ano

Molnár, J. a kol.: Matematika pro 6. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit 1, 2 - žákovská/učitelská verze); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

8575/2010-22 28.4.2010 28.4.2016 98,70/133 + po 
47/63

P Ano
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Molnár, J. a kol.: Matematika pro 7. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit 1, 2 - žákovská/učitelská verze); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

3379/2011-22 24.3.2011 24.3.2017 99/133 + po 45/63 17175/2005-22 P Ano

Molnár, J. a kol.: Matematika pro 8. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit 1, 2 - žákovská/učitelská verze); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-24977/2012-22 20.7.2012 20.7.2018 105 + po 47 16966/2006-22 P Ano

Molnár, J. a kol.: Matematika pro 9. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit - žákovská/učitelská verze); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-1205/2013-210 15.2.2013 15.2.2019 99/133 + po 42/63 1785/2007-22 P Ano

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Dělitelnost; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-7852/2012-22 16.4.2012 16.4.2018 87 5783/2006-22 P Ano

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Funkce; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-7852/2012-22 16.4.2012 16.4.2018 90 5783/2006-22 P Ano

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Geometrické konstrukce; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

2486/2010-22 20.4.2010 20.4.2016 78 16068/2004-22 P Ano

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Hranoly; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

29327/2007-22 22.2.2008 22.2.2014 87 P Ano

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Jehlany a kužely; vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-56098/2013-211 16.4.2013 16.4.2019 90 1607/2007-22 P Ano

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Kladná a záporná čísla; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

2871/2009-22 12.3.2009 12.3.2015 58 P Ano

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Kruhy a válce; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

29327/2007-22 22.2.2008 22.2.2014 87 P Ano

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Osová a středová souměrnost; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-7852/2012-22 16.4.2012 16.4.2018 87 5783/2006-22 P Ano

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Podobnost a funkce úhlu; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-7852/2012-22 16.4.2012 16.4.2018 92 5783/2006-22 P Ano

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Racionální čísla. Procenta.; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-7852/2012-22 16.4.2012 16.4.2018 90 5783/2006-22 P Ano

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Rovnice a jejich soustavy; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

3372/2011-22 9.3.2011 9.3.2017 87 11939/2005-22 P Ano

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Rovnice a nerovnice; vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

29327/2007-22 22.2.2008 22.2.2014 64 P Ano
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Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Trojúhelníky a čtyřúhelníky; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

29327/2007-22 22.2.2008 22.2.2014 81 P Ano

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Úměrnosti; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

29327/2007-22 22.2.2008 22.2.2014 78 P Ano

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Úvodní opakování; vydání: 2., platnost 
doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

2871/2009-22 12.3.2009 12.3.2015 96 P Ano

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Výrazy I; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

29327/2007-22 22.2.2008 22.2.2014 81 P Ano

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Výrazy II; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

2871/2009-22 12.3.2009 12.3.2015 78 P Ano

Šarounová, A. a kol.: Matematika 6, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

29326/2007-22 12.3.2008 12.3.2014 po 88 P Ano

Šarounová, A. a kol.: Matematika 7, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

2868/2009-22 12.3.2009 12.3.2015 72 P Ano

Šarounová, A. a kol.: Matematika 8, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

2486/2010-22 20.4.2010 20.4.2016 88 + 88 16066/2004-22 P Ano

Šarounová, A. a kol.: Matematika 9, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

3351/2011-22 4.4.2011 4.4.2017 72 11937/2005-22 P Ano

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 6. ročník ZŠ, 1. díl - Opakování z aritmetiky a geometrie; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

2870/2009-22 12.3.2009 12.3.2015 75 P Ano

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 6. ročník ZŠ, 2. díl - Desetinná čísla, dělitelnost; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

2870/2009-22 12.3.2009 12.3.2015 75 P Ano

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 6. ročník ZŠ, 3. díl - Úhel,trojúhelník,osová souměrnost,krychle a kvádr; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

2870/2009-22 12.3.2009 12.3.2015 75 P Ano

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 7. ročník ZŠ, 1. díl - Zlomky, celá čísla, racionální čísla; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

2486/2010-22 20.4.2010 20.4.2016 75 12814/2004-22 P Ano

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 7. ročník ZŠ, 2. díl - Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

2486/2010-22 20.4.2010 20.4.2016 75 12814/2004-22 P Ano

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 7. ročník ZŠ, 3. díl - Shodnost, středová souměrnost, čtyřúhelníky, hranoly; vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

2486/2010-22 20.4.2010 20.4.2016 75 12814/2004-22 P Ano

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ, 1. díl - Mocniny a odmocniny, Pythagorova věta, Výrazy; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-27842/2012-22 20.8.2012 20.8.2018 98 3369/2011-22 P Ano
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Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ, 2. díl - Linearní rovnice, Základy statistiky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-27842/2012-22 20.8.2012 20.8.2018 98 3369/2011-22 P Ano

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ, 3. díl - Kruh, kružnice, válec, Konstrukční úlohy; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-27842/2012-22 20.8.2012 20.8.2018 98 3369/2011-22 P Ano

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ, 1. díl - Lomené výrazy, rovnice, soustavy rovnic; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-7852/2012-22 16.4.2012 16.4.2018 84 5782/2006-22 P Ano

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ, 2. díl - Funkce, podobnost, goniometrické funkce; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-7852/2012-22 16.4.2012 16.4.2018 84 5782/2006-22 P Ano

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ, 3. díl - Jehlany, kužely, koule, Finanční matematika; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-7852/2012-22 16.4.2012 16.4.2018 84 5782/2006-22 P Ano

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Pracovní sešit k učebnicím matematiky pro 6. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

2486/2010-22 20.4.2010 20.4.2016 98 12814/2004-22 P Ano

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Pracovní sešit k učebnicím matematiky pro 7. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

2486/2010-22 20.4.2010 20.4.2016 98 12814/2004-22 P Ano

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Pracovní sešit k učebnicím matematiky pro 8. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-27842/2012-22 20.8.2012 20.8.2018 139 3369/2011-22 P Ano

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Pracovní sešit k učebnicím matematiky pro 9. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-37273/2013 9.10.2013 9.10.2019 143 MSMT-
7852/2012-22

P Ano

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 6. ročník ZŠ (učebnice 1., 2. a 3. díl, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

7830/2010-22 23.6.2010 23.6.2016 98 + 98 + 98 + 139 P Ano

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 7. ročník ZŠ (učebnice 1., 2. a 3. díl, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

16224/2011-22 11.7.2011 11.7.2017 98 + 98 + 98 + 139 P Ano

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ (učebnice 1., 2. a 3. díl, pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-27842/2012-22 20.8.2012 20.8.2018 98 + 98 + 98 + 139 P Ano

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ (učebnice 1., 2. a 3. díl); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-27159/2013 24.7.2013 24.7.2019 98 + 98 + 98 P Ano

Půlpán, Z. a kol.: Matematika pro 6. ročník ZŠ - Aritmetika (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

MSMT-27675/2013 25.7.2013 25.7.2019 113 + 79 7796/2007-22 P Ano

Půlpán, Z. a kol.: Matematika pro 6. ročník ZŠ - Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

MSMT-27675/2013 25.7.2013 25.7.2019 86 + 65 7796/2007-22 P Ano

Půlpán, Z. a kol.: Matematika pro 7. ročník ZŠ - Aritmetika (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

3886/2008-22 22.5.2008 22.5.2014 87 + 65 P Ano

Půlpán, Z. a kol.: Matematika pro 7. ročník ZŠ - Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

3886/2008-22 22.5.2008 22.5.2014 88 + 65 P Ano

Půlpán, Z. a kol.: Matematika pro 8. ročník ZŠ - Algebra (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

2829/2009-22 10.4.2009 10.4.2015 97 + 69 P Ano
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Půlpán, Z. a kol.: Matematika pro 8. ročník ZŠ - Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

2829/2009-22 10.4.2009 10.4.2015 97 + 69 P Ano

Půlpán, Z. a kol.: Matematika pro 9. ročník ZŠ - Algebra (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

398/2010-22 14.5.2010 14.5.2016 95 + 65 P Ano

Půlpán, Z. a kol.: Matematika pro 9. ročník ZŠ - Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

398/2010-22 14.5.2010 14.5.2016 95 + 65 P Ano

Informační a komunikační technologie

Kovářová, L.; Němec, V.; Jiříček, M.; Navrátil, P.: Informatika pro základní školy, 1. díl; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Computer Media

11978/2010-22 3.6.2010 3.6.2016 po 166 P Ano

Kovářová, L.; Němec, V.; Jiříček, M.; Navrátil, P.: Informatika pro základní školy, 2. díl; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Computer Media

11978/2010-22 3.6.2010 3.6.2016 po 166 P Ano

Kovářová, L.; Němec, V.; Jiříček, M.; Navrátil, P.: Informatika pro základní školy, 3. díl; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Computer Media

11978/2010-22 3.6.2010 3.6.2016 po 166 P Ano

Vaníček, J.: Informatika pro 1. stupeň základní školy; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Computer Press

MSMT-45998/2012-210 6.12.2012 6.12.2018 149 P Ano

Člověk a jeho svět

Čížková, V.; Bradáčová, L.: Přehledy živé přírody pro 3. až 5. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

18003/2007-22 29.10.2007 29.10.2013 60 P Ano

Kholová, H.: Přírodověda pro 4. ročník, 1. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

18003/2007-22 29.10.2007 29.10.2013 52 P Ano

Novotný, A. a kol.: Přírodověda pro 4. ročník, 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

18003/2007-22 29.10.2007 29.10.2013 49 P Ano

Kholová, H.: Přírodověda pro 5. ročník, 1. díl - Život na Zemi; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

18003/2007-22 29.10.2007 29.10.2013 50 P Ano

Holovská, H.; Rükl, A.: Přírodověda pro 5. ročník, 2. díl - Země ve vesmíru; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

18003/2007-22 29.10.2007 29.10.2013 35 P Ano

Bradáč, P.; Kolář, M.: Přírodověda pro 5. ročník, 3. díl - Člověk a technika; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

18003/2007-22 29.10.2007 29.10.2013 35 P Ano

Čapka, F.: Člověk a jeho svět - Obrazy z novějších českých dějin (učebnice a pracovní listy); vydání: 3., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

1597/2010-22 18.3.2010 18.3.2016 81 18528/2007-22 P Ano

Harna, J.: Člověk a jeho svět - Obrazy ze starších českých dějin (učebnice a pracovní listy); vydání: 3., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

1597/2010-22 18.3.2010 18.3.2016 81 18528/2007-22 P Ano

Chalupa, P. a kol.: Člověk a jeho svět – Putování po České republice (učebnice a pracovní listy); vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

7129/2008-22 26.5.2008 26.5.2014 58 + 24 P Ano
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Chalupa, P. a kol.: Člověk a jeho svět – Putování po Evropě (učebnice a pracovní listy); vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

7129/2008-22 26.5.2008 26.5.2014 58 + 20 P Ano

Bradáčová, L.; Staudková, H.; Šotolová, A.: Lidé kolem nás – aplikovaná etika pro 4. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

17719/2010-22 14.9.2010 14.9.2016 P Ano

Bradáčová, L.; Staudková, H.; Šotolová, A.: Lidé kolem nás – aplikovaná etika pro 5. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

17719/2010-22 14.9.2010 14.9.2016 P Ano

Čapka, F.; Klíma, B.: Příloha k učebnicím Obrazy z českých dějin pro 4. a 5. ročník ZŠ; vydání: 3., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

1597/2010-22 18.3.2010 18.3.2016 21 18528/2007-22 P Ano

Chalupa, P.: Vlastivěda - Naše vlast (učebnice a pracovní listy ); vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

7129/2008-22 16.4.2008 16.4.2014 58 + 24 P Ano

Rezutková, H.; Švejdová, V.: Cestička do školy I, II (Prvouka pro 1. ročník); vydání: 2., přepracované, platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-8399/2013 1.7.2013 1.7.2019 39 + 39 11639/2007-22 P Ano

Bradáčová, L.; Špika, M.: Prvouka pro 3. ročník, I. a II. díl (učebnice a pracovní listy); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-8401/2013 1.7.2013 1.7.2019 57 + 61 14723/2007-22 P Ano

Rezutková, H.: Svět okolo nás - Prvouka pro 2. ročník (učebnice, pracovní sešit 1., 2., 3. díl); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-8400/2013 1.7.2013 1.7.2019 52 + 43 + 43 + 46 4465/2007-22 P Ano

Rezutková, H. a kol., překlad Mgr. Monika Katarzyna Bojarska-Słowiaczek: Świat wokól nas - czlowiek i jego świat (učebnice a pracovní sešit
1. díl); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-31364/2013 29.7.2013 29.7.2019 62 P Ano

Rezutková, H. a kol., překlad Mgr. Monika Katarzyna Bojarska-Słowiaczek: Świat wokól nas - czlowiek i jego świat (učebnice a pracovní sešit
2. díl); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Alter

MSMT-49403/2013 16.12.2013 16.12.2019 P Ano

Mandelová, H.: Moje vlast je v Evropě; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Dialog

4071/2008-22 14.5.2008 14.5.2014 149 P Ano

Mandelová, H.: Moje vlast. O naší zemi, jejích obyvatelích a minulosti.; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Dialog

MSMT-7967/2013-210 29.4.2013 29.4.2019 129 20599/2006-22 P Ano

Antoš, I.; Johnová, J.; Kuchtová, V.; Vágová, M.: Můj svět a pohádka (učebnice a pracovní listy); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Dialog

MSMT-8403/2013-210 23.4.2013 23.4.2019 139 + 59 4560/2007-22 P Ano

Antoš, I.; Johnová, J.; Švecová, V.; Vágová, M.: Objevuji svět (učebnice a pracovní listy); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Dialog

3250/2009-22 14.4.2009 14.4.2015 149 + 59 P Ano

Antoš, I.; Johnová, J.; Kuchtová, V.; Vágová, M.: Poznávám svět (učebnice a pracovní listy); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Dialog

29212/2007-22 7.1.2008 7.1.2014 139 + 49 P Ano

Kopečková, S.; Tarábková, M.; Klodnerová, J.; Lišková, E.; Janda, L.: Člověk a jeho svět pro 1. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Didaktis

32071/2010-22 26.1.2011 26.1.2017 99 10976/2005-22 P Ano

Frýzová, I.; Komaňská, R.; Laštovková, Š.; Blažková, J.: Člověk a jeho svět pro 3. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Didaktis

6053/2008-22 15.4.2008 15.4.2014 109 + 76 P Ano

kolektiv autorů: Člověk a jeho svět pro 4. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Didaktis

6916/2009-22 29.5.2009 29.5.2015 119 + 79 P Ano
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kolektiv autorů: Člověk a jeho svět pro 5. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Didaktis

14255/2011-22 19.7.2011 19.7.2017 119 + 89 P Ano

Kvasničková, D.; Danielovská, V.: Prvouka pro 3. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

20406/2008-22 26.2.2009 26.2.2015 89 + 59 P Ano

Frýzová, I.; Dvořák, L.; Jůzlová, P.: Člověk a jeho svět - Příroda 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

9278/2010-22 24.6.2010 24.6.2016 109 + 59 P Ano

Frýzová, I.; Dvořák, L.; Jůzlová, P.: Člověk a jeho svět - Příroda 5 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

4229/2011-22 24.6.2010 24.6.2016 109 + 59 P Ano

Dvořáková, M.; Stará, J.; Strašák, Z.: Člověk a jeho svět - Společnost 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

9278/2010-22 24.6.2010 24.6.2016 99 + 59 P Ano

Dvořáková, M.; Stará, J.; Strašák, Z.: Člověk a jeho svět - Společnost 5 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

12627/2011-22 16.8.2011 16.8.2017 99 + 59 P Ano

Dvořáková, M.; Stará, J.: Prvouka pro 2. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

12206/2008-22 1.9.2008 1.9.2014 P Ano

Dvořáková, M.; Stará, J.; Frýzová, I.: Prvouka pro 3. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

13784/2009-22 5.8.2009 5.8.2015 99 + 39 P Ano

Klímová a kol.: Vlastivědné mapy pro 1. stupeň základních škol; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Kartografi e Praha

486/2009-22 30.3.2009 30.3.2015 85 P Ano

Semotanová, E.: Dějiny trochu jinak: Doba císaře Františka Josefa I. (19. stol.); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Kartografi e Praha

8578/2009-22 25.1.2010 25.1.2016 59 P Ano

Semotanová, E.: Dějiny trochu jinak: Doba císaře Josefa II. (18. stol.); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Kartografi e Praha

8578/2009-22 25.1.2010 25.1.2016 59 P Ano

Semotanová, E.: Dějiny trochu jinak: Doba prezidentů Masaryka a Beneše (20. stol.); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Kartografi e Praha

8578/2009-22 25.1.2010 25.1.2016 59 P Ano

Bendová, P.; Sedláčková, J. J.; Nastoupilová, D.; Pecháčková, Y.; Žižková, A.: Lili a Vili ve světě prvouky (Učebnice pro 2. ročník ZŠ); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Klett

MSMT39642/2013 11.12.2013 11.12.2019 120 P Ano

Žižková, P.: Lili a Vili ve světě prvouky, učebnice pro 1. ročník ZŠ; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Klett

MSMT-45952/2012-210 13.12.2012 13.12.2018 120 P Ano

Červinka, P.: Atlas ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni ZŠ; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství 
České geografi cké 
společnosti

12746/2008-22 29.8.2008 29.8.2014 P Ano

Matušková, A.: Lidé kolem nás (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství 
České geografi cké 
společnosti

20405/2008-22 5.11.2008 5.11.2014 P Ano

Matušková, A.: Místo, kde žijeme (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství 
České geografi cké 
společnosti

20405/2008-22 5.11.2008 5.11.2014 P Ano

Nováková, Z.; Julínková, E.; Vieweghová, T.: Prvouka 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství Nová 
škola Brno, s.r.o.MSMT-29239/2012-22 9.8.2012 9.8.2018 79 P Ano



strana 100 SEŠIT 3‒4
 

Chalupa, P.; Hroudová, S.; Címal, J.: Vlastivěda 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství Nová 
škola Brno, s.r.o.MSMT-17339/2013 10.6.2013 10.6.2019 89 + 49 P Ano

Chalupa, P.; Hroudová, S.; Címal, J.: Vlastivěda 5 - Česká republika jako součást Evropy; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství Nová 
škola Brno, s.r.o.MSMT-46262/2013 20.2.2014 20.2.2020 P Ano

Chalupa, P.; Hroudová, S.; Címal, J.: Vlastivěda 5 - Od začátku novověku po současnost; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství Nová 
škola Brno, s.r.o.MSMT-46262/2013 20.2.2014 20.2.2020 P Ano

Andrýsková, L.; Vieweghová, T.: Přírodověda 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství Nová 
škola Brno, s.r.o.MSMT-17672/2012-22 17.8.2012 17.8.2018 P Ano

Vieweghová, T., Hrouda, L.: Přírodověda 5; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství Nová 
škola Brno, s.r.o.MSMT-45922/2013 20.2.2014 20.2.2020 P Ano

Fejfušová, M.: Vlastivěda 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství Nová 
škola Brno, s.r.o.MSMT-17673/2012-22 16.8.2012 16.8.2018 P Ano

Mühlhauserová, H.; Svobodová, J.: Prvouka 1 pro 1. ročník základní školy; vydání: 2.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-34877/2012-22 17.8.2012 17.8.2018 70 15455/2006-22 P Ano

Mühlhauserová, H.; Svobodová, J.: Prvouka 2 pro 2. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-34877/2012-22 17.8.2012 17.8.2018 75 + 40 15455/2006-22 P Ano

Štiková, V.: Prvouka 3 pro 3. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-34877/2012-22 17.8.2012 17.8.2018 75 + 40 15455/2006-22 P Ano

Štiková, V.: Přírodověda 4 pro 4. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

9296/2009-22 22.6.2009 22.6.2015 49 + 35 P Ano

Matyášek, J.; Štiková, V.; Trna, J.: Přírodověda 5 pro 5. ročník základní školy; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

22324/2010-22 17.9.2010 17.9.2016 59 22121/2004-22 P Ano

Stříbrná, I. a kol.: Vlastivěda 4 - Hlavní události nejstarších českých dějin (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

15043/2010-22 20.7.2010 20.7.2016 59 + 35 16214/2004-22 P Ano

Štiková, V.; Tabarková, J.: Vlastivěda 4 - Poznáváme naši vlast (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

19471/2009-22 2.10.2009 2.10.2015 85 +45 P Ano

Chalupa, P.; Štiková, V.: Vlastivěda 5 - Česká republika jako součást Evropy (učebnice a pracovní sešit pro 5. ročník); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

15043/2010-22 20.7.2010 20.7.2016 59 + 33 15234/2004-22 P Ano

Čapka, F.: Vlastivěda 5 - Významné události nových českých dějin (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

17449/2011-22 9.8.2011 9.8.2017 59 + 33 17964/2005-22 P Ano

Fukanová, J.; Štiková, V.: Já a můj svět - 1. ročník (pracovní učebnice prvouky pro 1. období RVP ZV); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-4246/2013-210 21.2.2013 21.2.2019 65 14137/2007-22 P Ano

Štiková, V.: Já a můj svět - prvouka pro 2. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

5494/2008-22 15.4.2008 15.4.2014 78 + 68 P Ano

Štiková, V.: Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

11982/2008-22 25.7.2008 25.7.2014 78 + 68 P Ano
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Danielková, H.: Člověk a jeho svět pro 1. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-16521/2013-1 25.4.2013 25.4.2015 48 2460/2007-22 P Ano

Danielková, H.: Člověk a jeho svět pro 2. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-16521/2013-1 25.4.2013 25.4.2015 48 2460/2007-22 P Ano

Danielková, H.: Člověk a jeho svět pro 3. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-8402/2013-210 23.4.2013 23.4.2015 43 2460/2007-22 P Ano

Jančová, M.; Grigárková, M.: Člověk a jeho zdraví (pro 4. a 5. ročník ZŠ) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

9885/2008-22 30.6.2008 30.6.2014 70 + 40 P Ano

Mikulenková, L.: Lidé a čas (pro 4. a 5. ročník ZŠ) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

9885/2008-22 30.6.2008 30.6.2014 80 + 40 P Ano

Šulcová, K.: Lidé kolem nás (pro 4. a 5. ročník ZŠ) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

9885/2008-22 30.6.2008 30.6.2014 70 + 46 P Ano

Smolová, I.; Szczyrba, Z.: Místo, kde žijeme (pro 4. a 5. ročník ZŠ) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

9885/2008-22 30.6.2008 30.6.2014 90 + 40 P Ano

Dančák, M.: Rozmanitost přírody (pro 4. a 5. ročník ZŠ) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

9885/2008-22 30.6.2008 30.6.2014 80 + 40 P Ano

Müllerová, J.; Valenta, M.: Prvouka pro 1. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

24454/2011-22 2.1.2012 2.1.2018 17261/2005-22 P Ano

Augusta, P.: Prvouka pro 3. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

368/2010-22 19.3.2010 19.3.2016 89 + 49 19309/2003-22 P Ano

Čechurová, M.; Podroužek, L.: Přírodověda pro 4. ročník (pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

14257/2011-22 3.8.2011 3.8.2017 63 P Ano

Čechurová, M.; Havlíčková, J.; Podroužek, L.: Přírodověda pro 4. ročník (učebnice); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

22098/2010-22 8.9.2010 8.9.2016 109 P Ano

Čechurová, M.; Podroužek, L.: Přírodověda pro 5. ročník (pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

14257/2011-22 3.8.2011 3.8.2017 63 P Ano

Čechurová, M.; Havlíčková, J.; Podroužek, L.: Přírodověda pro 5. ročník (učebnice); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

30044/2011-22 27.1.2011 27.1.2017 109 P Ano

Čechurová, M.; Ježková, A.; Borecký, D.: Vlastivěda pro 4. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

21799/2009-22 3.2.2010 3.2.2016 95 + 65 P Ano

Čechurová, M.; Ježková, A.; Chalupa, P.: Vlastivěda pro 5. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

21799/2009-22 3.2.2010 3.2.2016 95 + 65 P Ano

Čechurová, M.; Ježková, A.; Podroužek, L.: Prvouka pro 1. ročník základní školy (učebnice, pracovní listy, pracovní sešity 1 a 2); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

13575/2010-22 13575/2010-
22

16.6.2016 U - 89 + PL - 65 + PS 
- po 79

P Ano

Potůčková, J.: Prvouka pro 1. třídu ZŠ (1. a 2. díl); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Studio 1+1

14306/2011-22 22.6.2011 22.6.2017 po 33,50 10606/2005-22 P Ano
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Potůčková, J.: Prvouka pro 2. třídu ZŠ (1. a 2. díl); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Studio 1+1

11217/2009-22 25.6.2009 25.6.2015 55 + 53 P Ano

Potůčková, J.: Prvouka pro 3. třídu ZŠ (1. a 2. díl); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Studio 1+1

15004/2010-22 10.12.2010 10.12.2016 68 + 70 P Ano

Dějepis

Mandelová, H.; Kunstová, E.; Pařízková, I.: Dějiny 20. století pro 9. ročník ZŠ a pro kvartu osmiletého gymnázia); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Dialog

MSMT-19184/2012-22 2.7.2012 2.7.2018 169 3771/2011-22 P Ano

Mandelová, H.; Kunstová, E.; Pařízková, I.: Dějiny novověku pro 8. ročník ZŠ a pro tercii osmiletého gymnázia); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Dialog

9133/2009-22 20.4.2009 20.4.2015 169 P Ano

Mandelová, H.; Kunstová, E.; Pařízková, I.: Dějiny novověku pro 8. ročník ZŠ a pro tercii osmiletého gymnázia); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Dialog

9133/2009-22 20.4.2009 20.4.2015 249 P Ano

Mandelová, H.; Kunstová, E.; Pařízková, I.: Dějiny pravěku a starověku pro 6. ročník ZŠ a pro primu osmiletého gymnázia); vydání: 2., platnost 
doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Dialog

MSMT-7966/2013-210 30.4.2013 30.4.2019 169 12482/2007-22 P Ano

Mandelová, H.; Kunstová, E.; Pařízková, I.: Dějiny středověku a počátků novověku pro 7. ročník ZŠ a pro sekundu osmiletého gymnázia);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Dialog

16122/2008-22 7.8.2008 7.8.2014 249 P Ano

kol.: Dějepis 6 (učebnice a pracovní sešit s přílohou přehled učiva); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-54983/2012-210 4.2.2013 4.2.2019 165 + 79 6871/2007-22 P Ano

Velinský, T.; Bartáková, E. a kol.: Dějepis 7 - Středověk a počátky nové doby (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

3394/2009-22 25.2.2009 25.2.2015 159 + 69 P Ano

Fronk, V. a kol.: Dějepis 8 - Modernizace společnosti; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

17096/2010-22 17.8.2010 17.8.2016 159 P Ano

Parkan, F.; Mikeska, T.; Parkanová, M.: Dějepis 9 - Moderní doba; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

9864/2011-22 11.7.2011 11.7.2017 159 P Ano

Bednaříková, J.; Kysučan, L.; Fejfušová, M.: Dějepis 6 (pravěk, starověk); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-20290/2013 8.8.2013 8.8.2019 90 11653/2007-22 P Ano

Vykoupil, V.; Antonín, R.; Fejfušová, M.: Dějepis 7 (středověk a počátky novověku); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

4552/2008-22 14.3.2008 14.3.2014 95 P Ano

Vykoupil, L.; Čapka, F.: Dějepis 8 (novověk); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

1657/2009-22 26.1.2009 26.1.2015 95 P Ano

Čapka, F.: Dějepis 9 (novověk, moderní dějiny); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

11336/2010-22 24.6.2010 24.6.2016 110 P Ano

Mikulenková, L.; Doová, L.; Odehnal, P.; Somer, T.: Dějepis 7 - Středověk (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

22096/2011-22 13.6.2012 13.6.2018 146 + 44 P Ano

Trapl, M.; Traplová, J.; Hýsek, O. a kol.: Dějepis 8 - Novověk (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

17912/2008-22 7.11.2008 7.11.2014 140 +35 P Ano
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Burešová, J.; Hýsek, O.; Schulzová, E.: Dějepis 9 - Moderní dějiny (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

13142/2008-22 16.9.2008 16.9.2014 140 + 35 P Ano

Augusta, P.; Honzák, F.; Pečenka, M.: Dějiny novověku 1. a 2. díl; vydání: 3., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

15383/2008-22 25.7.2008 25.7.2014 po 89 P Ano

Augusta, P.; Honzák, F.: Dějiny pravěku a starověkého Orientu; vydání: 3., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

MSMT-20854/2012-22 6.8.2012 6.8.2018 79 18077/2006-22 P Ano

Augusta, P.; Honzák, F.: Dějiny starověkého Řecka a Říma; vydání: 3., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

MSMT-20854/2012-22 6.8.2012 6.8.2018 89 18077/2006-22 P Ano

Picková, D.; Kubů, N.: Dějiny středověku a raného novověku - 1. díl (Zrození středověké Evropy); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

3980/2010-22 14.4.2010 14.4.2016 69 28281/2004-22 P Ano

Augusta, P.; Honzák, F.; Picková, D.; Kubů, N.: Dějiny středověku a raného novověku - 2. díl (Středověká společnost); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

3980/2010-22 14.4.2010 14.4.2016 69 28281/2004-22 P Ano

Beneš, Z.; Augusta, P.: Dějiny středověku a raného novověku - 3. díl (Ranný novověk); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

3980/2010-22 14.4.2010 14.4.2016 59 28281/2004-22 P Ano

Kuthanová, A.: Pracovní sešit k učebnicím Dějiny novověku, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

15383/2008-22 25.7.2008 25.7.2014 49 P Ano

Augusta, P.: Pracovní sešit k učebnicím Dějiny pravěku a starověkého Orientu a starověkého Řecka a Říma; vydání: 2., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

MSMT-20854/2012-22 6.8.2012 6.8.2018 39 18077/2006-22 P Ano

Beneš, Z.; Augusta, P.: Pracovní sešit k učebnicím Dějiny středověku a raného novověku, 1. - 3. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

3980/2010-22 14.4.2010 14.4.2014 39 16174/2006-22 P Ano

Augusta, P.; Honzák, F.; Glose, J. J.: Pravěk a starověk (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

MSMT-44915/2013 17.12.2013 17.12.2019 149 +79 20349/2007-22 P Ano

Picková, D.; Kubů, N.; Gloser, J. J.: Středověk (učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

17167/2009-22 7.10.2009 7.10.2015 P Ano

Valenta, M.; Müller, O.; Havlínová, I.: Občanská výchova pro 6.ročník základní školy a nižší ročíky víceletých gymnázií (učebnice a pracovní sešit); 
vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

MSMT-7189/2013-210 23.8.2013 23.8.2019 129 + 69 P Ano

Válková, V.; Parkan, F.: Dějepis 6 - pravěk a starověk (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

MSMT-33576/2012-21 20.9.2012 20.9.2018 137 + 79 21381/2006-22 P Ano

Válková, V.: Dějepis 8 - novověk (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

11608/2008-22 15.7.2008 15.7.2014 119 + 73 P Ano

Válková, V.: Dějepis 9 - nejnovější dějiny (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

5985/2009-22 23.6.2009 23.6.2015 119 + 69 P Ano

Výchova k občanství

Janošková, D.; Ondráčková, M.; Čečilová, A.: Občanská výchova, Rodinná výchova pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia; 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

9298/2009-22 15.6.2009 15.6.2015 139 P Ano
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Janošková, D.; Ondráčková, M.; Čábalová, D.; Marková, H.; Šebková, J.: Občanská výchova, Rodinná výchova pro 7. ročník základní školy 
a sekundu víceletého gymnázia; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

14744/2010-22 20.7.2010 20.7.2016 139 25556/2004-22 P Ano

Janošková, D.; Ondráčková, M.; Čábalová, D.; Marková, H.; Šebková, J.: Občanská výchova, Rodinná výchova pro 8. ročník základní školy a tercii 
víceletého gymnázia; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

8088/2011-22 28.7.2011 28.7.2017 169 21650/2005-22 P Ano

Janošková, D.; Ondráčková, M.; Čábalová, D.; Marková, H.; Šebková, J.: Občanská výchova, Rodinná výchova pro 9. ročník základní školy a kvartu 
víceletého gymnázia; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-10166/2012-22 13.4.2012 13.4.2018 169 19181/2006-22 P Ano

Janošková, D. a kol.: Občanská výchova pro 6. ročník; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-20742/2012-22 14.8.2012 14.8.2018 109 P Ano

Janošková, D. a kol.: Občanská výchova pro 7. ročník; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-12729/2013 10.7.2013 10.7.2019 109 P Ano

Janošková, D. a kol.: Občanská výchova pro 8. ročník; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-12729/2013 10.7.2013 10.7.2019 109 P Ano

kol.: Výchova k občanství (učebnice pro 6. - 9. ročník); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Gaudeamus

MSMT-95/2012-22 6.4.2012 6.4.2018 P Ano

Skácelová, J.; Mrázová, L.: Výchova k občanství 6; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

15059/2008-22 15.9.2008 15.9.2014 85 P Ano

Lunerová, J.; Štěrba, R.; Svobodová, M.: Výchova k občanství 7; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

22197/2009-22 1.12.2009 1.12.2015 85 P Ano

Lunerová, J.; Štěrba, R.; Svobodová, M.: Výchova k občanství 8; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

4260/2011-22 6.4.2011 6.4.2017 85 P Ano

Laicmanová, A.: Výchova k občanství 9; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-30506/2012-22 8.8.2012 8.8.2018 89 P Ano

Rabiňáková, D. a kol.: Právo pro každého; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Partners Czech

7684/2008-22 28.5.2008 28.5.2014 400 P Ano

kol. autorů: Školní atlas Dnešní fi nanční svět pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ TERRA – KLUB, o.p.s.

MSMT-22254/2012-22 19.9.2012 19.9.2018 149 P Ne

Fyzika

Rauner, K. a kol.: Fyzika pro 6. ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

9282/2010-22 19.5.2010 19.5.2016 119 + 59 13488/2004-22 P Ano

Rauner, K. a kol.: Fyzika pro 7. ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

9117/2011-22 26.5.2011 26.5.2017 119 + 59 13402/2005-22 P Ano

Rauner, K. a kol.: Fyzika pro 8. ročník ZŠ a tercii víceletého gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-13631/2012-22 18.6.2012 18.6.2018 119 + 59 9834/2006-22 P Ano

Rauner, K. a kol.: Fyzika pro 9. ročník ZŠ a kvartu víceletého gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-13877/2013-210 9.7.2013 9.7.2019 159 + 79 10895/2007-22 P Ano
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Kubínek, R.; Davidová, J.; Holubová, R.; Weinlich, R.: Fyzika I, 1. a 2. díl (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

11808/2011-22 1.6.2011 1.6.2017 U po 64/140, Ps 
38/80 + 30/80

16770/2005-22 P Ano

Kubínek, R.; Weinlichová, J.; Holubová, R.; Weinlich, R.: Fyzika II, 1. díl (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-21288/2012-22 24.7.2012 24.7.2018 68 + 40 9836/2006-22 P Ano

Banáš, P.; Kubínek, R.; Holubová, R. a kol.: Fyzika II, 2. díl (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

11214/2009-22 13.7.2009 13.7.2015 64 + 35 P Ano

Holubová, R.; Richterek, R.; Kubínek, R.: Fyzika III, 1. díl (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-354/2012-22 18.4.2012 18.4.2018 82 + 48 P Ano

Bohuněk, J.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 6. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-7852/2012-22 16.4.2012 16.4.2018 62 5784/2006-22 P Ano

Bohuněk, J.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-7852/2012-22 16.4.2012 16.4.2018 65 5784/2006-22 P Ano

Bohuněk,J.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-7852/2012-22 16.4.2012 16.4.2018 63 5784/2006-22 P Ano

Bohuněk, J.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-7852/2012-22 16.4.2012 16.4.2018 67 5784/2006-22 P Ano

Kolářová, R.; Bohuněk, J.: Fyzika pro 6. ročník ZŠ; vydání: 3., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

29328/2007-22 5.2.2008 5.2.2014 110 P Ano

Kolářová, R.; Bohuněk, J.: Fyzika pro 7. ročník ZŠ; vydání: 2., přepracované vydání

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

2873/2009-22 12.3.2009 12.3.2015 114 P Ano

Kolářová, R.; Bohuněk, J.: Fyzika pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

3375/2011-22 9.3.2011 9.3.2017 122 11935/2005-22 P Ano

Kolářová, R. a kol.: Fyzika pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-7852/2012-22 16.4.2012 16.4.2018 126 5784/2006-22 P Ano

Macháček, M.: Fyzika pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-7852/2012-22 16.4.2012 16.4.2018 146 + 63 5785/2006-22 P Ano

Macháček, M.: Fyzika pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-7852/2012-22 16.4.2012 16.4.2018 146 + 63 5785/2006-22 P Ano

Macháček, M.: Fyzika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-7852/2012-22 16.4.2012 16.4.2018 146 + 63 5785/2006-22 P Ano

Macháček, M.: Fyzika pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-7852/2012-22 16.4.2012 16.4.2018 146 + 63 5785/2006-22 P Ano

Macháček, M.: Fyzika 7, 2. část (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Septima

14235/2010-28 2.7.2010 2.7.2016 P Ano

Tesař, J.; Jáchim, F.: Fyzika I (Fyzikální veličiny a jejich měření); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

MSMT-35186/2012-22 2.10.2012 2.10.2018 85 22062/2006-22 P Ano
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Tesař, J.; Jáchim, F.: Fyzika II (Síla a její účinky - pohyb těles); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

MSMT-27148/2013 24.7.2013 24.7.2019 109 23207/2007-22 P Ano

Tesař, J.; Jáchim, F.: Fyzika III (Mechanické vlastnosti látek, mechanika tekutin, světelné děje); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

11640/2008-22 25.7.2008 25.7.2014 85 P Ano

Tesař, J.; Jáchim, F.: Fyzika IV (Elektromagnetické děje); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

12724/2009-22 13.7.2009 13.7.2015 85 P Ano

Tesař, J.; Jáchim, F.: Fyzika V (Energie); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

7829/2010-22 6.5.2010 6.5.2016 85 P Ano

Tesař, J.; Jáchim, F.: Fyzika VI (Zvukové jevy, vesmír); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

3600/2011-22 22.3.2011 22.3.2017 85 P Ano

Rosecká, Z., Míček, A.: Fyzika 1 – učebnice pro 6. ročník, Zápisník mladého fyzika (1. pracovní sešit pro činnostní výuku fyziky); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Tvořivá škola, o.s.

4385/2009-22 23.2.2009 23.2.2015 113 + 53,50 P Ano

Míček, A.; Kroupa, R.: Fyzika 2 – učebnice pro 7. ročník; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Tvořivá škola, o.s.

2833/2010-22 21.5.2010 21.5.2016 113 P Ano

Míček, A.; Kroupa, R.: Fyzika 3 – učebnice pro 8. ročník; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Tvořivá škola, o.s.

31750/2011-22 16.1.2012 16.1.2018 118 P Ano

Míček, A.; Kroupa, R.: Fyzika 4 – učebnice pro 9. ročník; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Tvořivá škola, o.s.

MSMT-35189/2012-210 17.12.2012 17.12.2018 128 P Ano

Chemie

Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J.: Základy chemie 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 3., doložka prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

22795/2008-22 8.12.2008 8.12.2014 115 + 55 P Ano

Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J.: Základy chemie 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 3., doložka prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

22795/2008-22 8.12.2008 8.12.2014 115 + 55 P Ano

Beneš, P.; Pumpr, V.; Adamec, M.; Janoušková, S.: Základy chemie - Klíč k úspěšnému studiu; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

MSMT-33363/2012-22 20.9.2012 20.9.2018 113 18196/2006-22 P Ano

Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J.: Základy praktické chemie 1 pro 8. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., doložka prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

12370/2008-22 18.8.2008 18.8.2014 99 + 59 P Ano

Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J.: Základy praktické chemie 2 pro 9. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., doložka prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

12370/2008-22 18.8.2008 18.8.2014 99 + 59 P Ano

Beneš, P.; Pumpr, V.; Frýzková: Základy praktické chemie a náš život (pracovní sešit); vydání: 1., doložka prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

12370/2008-22 18.8.2008 18.8.2014 59 P Ano

Škoda, J.; Doulík, P.; Pánek, J.; Jodas, B.: Chemie pro 8. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-10337/2012-22 25.6.2012 25.6.2018 129 + 69 5711/2006-22 P Ano

Škoda, J.; Doulík, P.; Šmídl, M.; Jodas, B.: Chemie pro 9. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-9167/2013 10.6.2013 10.6.2019 159 + 79 7379/2007-22 P Ano

Mach, J.; Plucková, I.; Šibor, J.: Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

29472/2009-22 24.2.2010 24.2.2016 95 + 48 P Ano
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Plucková, I.; Šibor, J.: Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů (pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-2336/2012-22 18.4.2012 18.4.2018 52 P Ano

Mach, J.; Plucková, I.; Šibor, J.: Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů (učebnice); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

7914/2011-22 21.6.2011 21.6.2017 109 P Ano

Karger, I.; Pečová, D.; Peč, P.: Chemie I pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

6270/2011-22 13.5.2011 13.5.2017 95 + 30 11649/2005-22 P Ano

Pečová, D.; Karger, I.; Peč, P.: Chemie II pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

6270/2011-22 13.5.2011 13.5.2017 95 + 30 11678/2005-22 P Ano

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

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

MSMT-34878/2012-22 8.10.2012 8.10.2018 99 + 49 18806/2006-22 P Ano

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

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

MSMT-34878/2012-22 8.10.2012 8.10.2018 97 + 87 + 49 15301/2006-22 P Ano

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

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

MSMT-34878/2012-22 8.10.2012 8.10.2018 89 + 53 18804/2006-22 P Ano

Kvasničková, D. a kol.: Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2., platnost 
doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

MSMT-34878/2012-22 8.10.2012 8.10.2018 98 + 49 18803/2006-22 P Ano

Čabradová, V.; Hasch, F.; Sejpka, J.; Vaněčková, I.: Přírodopis 6 pro základní školy víceletá gymnázia (učebnice); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

19355/2009-22 18.12.2009 18.12.2015 159 P Ano

Vaněčková, I.; Skýbová, J.; Markvartová, D.; Hejda, T.: Přírodopis 8 pro základní školy a víceletá gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-15665/2012-22 8.8.2012 8.8.2018 129 + 59 13176/2006-22 P Ano

Švecová, M.; Matějka, D.: Přírodopis 9 pro základní školy a víceletá gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-27803/2013 13.8.2013 13.8.2019 159 + 59 18003/2007-22 P Ano

Konětopský, A.; Musilová, E.; Vlk, R.: Přírodopis 6, 1. díl – Úvod do učiva přírodopisu; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-28168/2013 5.8.2013 5.8.2019 78 10896/2007-22 P Ano

Konětopský, A.; Musilová, E.; Vlk, R.: Přírodopis 6, 1. díl – Úvod do učiva přírodopisu (pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-27566/2012-22 16.8.2012 16.8.2018 39 P Ano

Kubešová, S.; Vlk, R.: Přírodopis 6, 2. díl - Bezobratlí živočichové; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-28168/2013 5.8.2013 5.8.2019 78 10896/2007-22 P Ano

Kubešová, S.; Vlk, R.: Přírodopis 6, 2. díl - Bezobratlí živočichové (pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-27566/2012-22 16.8.2012 16.8.2018 39 P Ano
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Hedvábná, H. a kol.: Přírodopis 7, 1. díl – Botanika; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

5662/2008-22 5.5.2008 5.5.2014 70 P Ano

Hedvábná, H. a kol.: Přírodopis 7, 1. díl – Botanika (pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-27566/2012-22 16.8.2012 16.8.2018 39 P Ano

Rychnovský, B.; Odstrčil, M.; Popelková, P.; Kubešová, S.: Přírodopis 7, 1. díl – Strunatci; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

5662/2008-22 5.5.2008 5.5.2014 70 P Ano

Rychnovský, B.; Odstrčil, M.; Popelková, P.; Kubešová, S.: Přírodopis 7, 1. díl – Strunatci (pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-27566/2012-22 16.8.2012 16.8.2018 39 P Ano

Drozdová, E.; Klinkovská, L.; Lízal, P.: Přírodopis 8, Biologie člověka; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

6918/2009-22 28.4.2009 28.4.2015 95 P Ano

Drozdová, E.; Klinkovská, L.; Lízal, P.: Přírodopis 8, Biologie člověka (pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-27566/2012-22 16.8.2012 16.8.2018 69 P Ano

Matyášek, J.; Hrubý, Z.: Přírodopis 9, Geologie; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

12725/2010-22 10.6.2010 10.6.2016 110 P Ano

Matyášek, J.; Hrubý, Z.: Přírodopis 9, Geologie (pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-27566/2012-22 16.8.2012 16.8.2018 69 P Ano

Froněk, J.; Jurčák, J. a kol.: Přírodopis 6 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2. aktualizované, platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

246/2010-22 28.4.2010 28.4.2016 86 + 35 26253/2003-22 P Ano

Froněk, J.; Jurčák, J. a kol.: Přírodopis 7 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

20377/2009-22 18.12.2009 18.12.2015 104 + 38 P Ano

Zapletal, J.; Janoška, M.; Bičíková, L.; Tomančáková, M.: Přírodopis 9 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-20472/2012-22 16.8.2012 16.8.2018 94 + 38 14 332/2006-22 P Ano

Dančák, M.; Sedlářová, M.: Přírodopis 6 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

29630/2011-22 7.3.2011 7.3.2017 160 P Ano

Dobroruka, L., J. a kol.: Přírodopis I pro 6. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Scientia

22117/2009-22 21.4.2010 21.4.2016 129,2 28650/2003-22 P Ano

Dobroruka, L., J. a kol.: Přírodopis II pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Scientia

22117/2009-22 21.4.2010 21.4.2016 140,7 28650/2003-22 P Ano

Dobroruka, L., J. a kol.: Přírodopis III pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Scientia

22117/2009-22 21.4.2010 21.4.2016 130 28650/2003-22 P Ano

Cílek, V. a kol.: Přírodopis IV pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Scientia

22117/2009-22 21.4.2010 21.4.2016 120 28650/2003-22 P Ano

Skýbová, J.: Přírodopis - Botanika (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Septima

14887/2011-27 22.6.2011 22.6.2017 P Ano

Černík, V.; Martinec, Z.; Vítek, J.; Vodová, V.: Přírodopis pro 9. ročník zákadní školy (geologie, ekologie); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

17474/2009-22 19.11.2009 19.11.2015 98 P Ano
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Černík, V.; Vaněk, J,; Martinec, Z.; Hamerská, M.: Přírodopis pro 6. ročník základní školy (zoologie, botanika); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

MSMT-26750/2013 21.11.2013 21.11.2019 137 8382/2007-22 P Ano

Černík, V.; Vaněk, J,; Martinec, Z.; Hamerská, M.: Přírodopis pro 7. ročník základní školy (zoologie, botanika); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

29659/2007-22 26.5.2008 26.5.2014 115 P Ano

Černík, V. a kol.: Přírodopis pro 8. ročník základní školy (biologie člověka); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

24966/2008-22 11.4.2009 11.4.2015 109 P Ano

Zeměpis

Červený, P.; Mentlík, P.; Kopp, J.; Rousová, M.: Zeměpis pro 6. ročník základní školy a víceleté gymnázium (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-28118/2013 1.10.2013 1.10.2019 159 + 79 7352/2009-22 P Ano

Dvořák, J.; Kohoutová, A.; Taibr, P.: Zeměpis pro 7. ročník základní školy a víceleté gymnázium (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

15829/2011-22 26.7.2011 26.7.2017 119 + 59 20324/2005-22 P Ano

Anděl, J.; Jeřábek, M.; Kastner, J.; Peštová, J.: Zeměpis pro 8. ročník základní školy a víceleté gymnázium (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-33362/2012-22 26.10.2012 26.10.2018 159 + 79 15453/2006-22 P Ano

Marada, M. a kol.: Zeměpis pro 9. ročník základní školy a víceleté gymnázium (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-37294/2013 22.10.2013 22.10.2019 159 + 79 20716/2007-22 P Ano

Kühnlová, H.: Život v našem regionu pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-42781/2012-210 21.11.2012 21.11.2018 179 14885/2006-22 P Ano

kol. autorů: Česká republika - Sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Kartografi e Praha

42524/2011-22 13.3.2012 13.3.2018 119 2180/2006-22 P Ano

kol. autorů: Evropa - školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 2.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Kartografi e Praha

MSMT-28050/2013 23.8.2013 23.8.2019 149 P Ano

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Afrika, Austrálie, Oceánie; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Kartografi e Praha

10939/2011-22/1 7.10.2011 7.10.2017 P Ano

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Amerika; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Kartografi e Praha

10939/2011-22/1 7.10.2011 7.10.2017 P Ano

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Asie; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Kartografi e Praha

10939/2011-22/1 7.10.2011 7.10.2017 P Ano

kol. autorů: Školní atlas světa; vydání: 1., 2. dotisk, platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Kartografi e Praha

22327/2010-22 11.11.2010 11.11.2016 279 21164/2004-22 P Ano

Červinka, P.; Tampír, V.: Přírodní prostředí Země; vydání: 3. aktualizované a rozšířené vydání, platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství 
České geografi cké 
společnosti

864/2008-22 8.4.2008 8.4.2014 109 P Ano

Valenta, V.; Herink, J. a kol.: Současný svět; vydání: 3.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství 
České geografi cké 
společnosti

4710/2010-22 19.5.2010 19.5.2016 129 14850/2004-22 P Ano
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Kastner, J. a kol.: Zeměpis naší vlasti; vydání: 3. upravené vydání, platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství 
České geografi cké 
společnosti

864/2008-22 8.4.2008 8.4.2014 115 P Ano

Holeček, M.; Janský, B.; Tlach, B.: Zeměpis světa 1; vydání: 4. vydání

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství 
České geografi cké 
společnosti

2452/2011-22 14.6.2011 14.6.2017 89 26933/2004-22 P Ano

Holeček, M. a kol.: Zeměpis světa 2 (Amerika, Asie); vydání: 3., doložka prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství 
České geografi cké 
společnosti

MSMT-47616/2013 18.12.2013 18.12.2019 113 13299/2007-22 P Ano

Jeřábek, M.; Vilímek, V.: Zeměpis světa 3 (Evropa); vydání: 3., doložka prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nakladatelství 
České geografi cké 
společnosti

MSMT-46656/2013 13.12.2013 13.12.2019 87 18158/2007-22 P Ano

Novák, S.; Štefl , V.; Trna, J.; Weinhöfer, M.: Zeměpis 6, 1. díl – Vstupte na planetu Zemi; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-19248/2013 28.6.2013 28.6.2019 78 8665/2007-22 P Ano

Hübelová, D.; Novák, S.; Weinhöfer, M.: Zeměpis 6, 2. díl – Přírodní obraz Země; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

MSMT-19248/2013 28.6.2013 28.6.2019 78 8665/2007-22 P Ano

Chalupa, P.; Kolejka, J.; Svatoňová, H.: Zeměpis 7 – Putování po světadílech (1. a 2. díl); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

7271/2008-22 2.6.2008 2.6.2014 150 P Ano

Borecký, D.; Novák, S.; Chalupa, P.: Zeměpis 8 – Česká republika; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

4920/2009-22 10.4.2009 10.4.2015 75 P Ano

Hübelová, D.; Chalupa, P.: Zeměpis 8 – Evropa; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

4920/2009-22 10.4.2009 10.4.2015 75 P Ano

Chalupa, P.; Hübelová, D.: Zeměpis 9 – Lidé a hospodářství; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

29478/2009-22 20.1.2010 20.1.2016 85 P Ano

Voženílek, V.; Szczyrba, Z.: Geografi a 4 - Republika Czeska (učebnice a pracovní sešit) - pro školy s polským jazykem vyučovacím; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

1581/2009-60 10.3.2009 10.3.2015 P Ano

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., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-25917/2012-22 11.1.2013 11.1.2019 90 + 48 16994/2006-22 P Ano

Voženílek, V.; Demek, J.: Zeměpis 2 - Zeměpis oceánů a světadílů (1) (učebnice a pracovní sešit - žákovská/učitelská verze); vydání: 2., platnost 
doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-18416/2013 28.6.2013 28.6.2019 134 + 50 2101/2007-22 P Ano

Voženílek, V.; Fňukal, M.; Mahrová, M.: Zeměpis 3 - Zeměpis oceánů a světadílů (2) (učebnice a pracovní sešit - žákovská/učitelská verze); 
vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

MSMT-17965/2013 28.11.2013 28.11.2019 134 + 48 2101/2007-22 P Ano

Voženílek, V.; Szczyrba, Z.: Zeměpis 4 - Česká republika (učebnice a pracovní sešit - žákovská/učitelská verze); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

12589/2008-22 14.7.2008 14.7.2014 U 118/147, PS 45 P Ano

Voženílek, V.; Fňukal, M.; Nováček, P.; Szczyrba, Z.: Zeměpis 5 - Hospodářství a společnost (učebnice a pracovní sešit - žákovská/učitelská verze); 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prodos

16800/2009-22 24.8.2009 24.8.2015 U 115,50/147, PS 42 P Ano

kol. autorů: Školní atlas Česká republika a Evropa; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Shocart

22381/2011-22 7.9.2011 7.9.2017 149 21049/2005-22 P Ne
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kol. autorů: Školní atlas světa pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Shocart

6272/2011-22 24.6.2011 24.6.2017 229 P Ne

Demek, J. a kol.: Zeměpis 8 pro základní školy – Lidé a hospodářství (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

11218/2009-22 22.6.2009 22.6.2015 109 + 65 P Ano

Demek, J.; Horník, S. a kol.: Zeměpis 6 pro základní školy - Planeta Země (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

MSMT-6581/2013-210 11.4.2013 11.4.2019 95 + 65 27149/2006-22 P Ano

Demek, J. a kol.: Zeměpis 9 pro základní školy – Česká republika (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

11589/2008-22 15.8.2008 15.8.2014 109 + 65 P Ano

Demek, J.; Mališ, I.: Zeměpis pro 7. ročník základní školy - Zeměpis světadílů (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

MSMT-26600/2013 26.7.2013 26.7.2019 137 27655/2007-22 P Ano

Hanus, M.; Šídlo, L.; Karas, P.; Kozák, D.: Školní atlas dnešního světa pro základní školy, víceletá gymnázia a střední školy; vydání: 2.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ TERRA – KLUB, o.p.s.

22404/2010-22 28.2.2011 28.2.2017 P Ne

Hudební výchova

Šedivý, J.; Rohlíková, L.: Hudební výchova pro 6. a 7. ročník základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, Zpěvník 
s instrumentálními doprovody; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-41527/2013 10.10.2013 10.10.2019 129 P Ano

Jaglová, J.: Hudební výchova  pro 1. ročník (Začínáme s hudební výchovou - pracovní listy a zpěvník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

20814/2009-22 29.10.2009 29.10.2015 35 + 18 P Ano

Jaglová, J.: Hudební výchova  pro 2. ročník (učebnice, zpěvník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

20814/2009-22 29.10.2009 29.10.2015 42 + 25 P Ano

Jaglová, J.: Hudební výchova  pro 3. ročník (učebnice a zpěvník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

20814/2009-22 29.10.2009 29.10.2015 42 + 25 P Ano

Jaglová, J.: Hudební výchova  pro 4. ročník (učebnice a zpěvník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

20814/2009-22 29.10.2009 29.10.2015 42 + 25 P Ano

Jaglová, J.: Hudební výchova  pro 5. ročník (učebnice a zpěvník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Nová škola, s.r.o.

20814/2009-22 29.10.2009 29.10.2015 42 + 25 P Ano

Lišková, M.; Hurník, L.: Hudební výchova pro 1. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

25202/2011-22 25.10.2011 25.10.2017 77 + 170 14205/2005-22 P Ano

Lišková, M.; Hurník, L.: Hudební výchova pro 2. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

25202/2011-22 25.10.2011 25.10.2017 77 + 170 14205/2005-22 P Ano

Lišková, M.; Hurník, L.: Hudební výchova pro 3. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

25202/2011-22 25.10.2011 25.10.2017 79 + 170 14205/2005-22 P Ano

Lišková, M.; Hurník, L.: Hudební výchova pro 4. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

25202/2011-22 25.10.2011 25.10.2017 79 + 170 14205/2005-22 P Ano

Lišková, M.; Hurník, L.: Hudební výchova pro 5. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

25202/2011-22 25.10.2011 25.10.2017 79 + 170 14205/2005-22 P Ano
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Charalambidis, A.; Pilka, J. a kol.: Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

25202/2011-22 25.10.2011 25.10.2017 83 + 170 14205/2005-22 P Ano

Charalambidis, A.; Pilka, J. a kol.: Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

25202/2011-22 25.10.2011 25.10.2017 79 + 170 14205/2005-22 P Ano

Charalambidis, A.; Pilka, J. a kol.: Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

25202/2011-22 25.10.2011 25.10.2017 79 + 170 14205/2005-22 P Ano

Charalambidis, A.; Pilka, J. a kol.: Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPN, a.s.

25202/2011-22 25.10.2011 25.10.2017 77 + 170 14205/2005-22 P Ano

Výtvarná výchova

Šamšula, P.: Obrazárna v hlavě 1, 2 (výtvarná čítanka pro 2. - 5. ročník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

29641/2007-22 18.3.2008 18.3.2014 po 129 P Ano

Šamšula, P.: Obrazárna v hlavě 3 (výtvarná čítanka pro 6. ročník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

29641/2007-22 18.3.2008 18.3.2014 109 P Ano

Šamšula, P.: Obrazárna v hlavě 4 (výtvarná čítanka pro 7. ročník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

29641/2007-22 18.3.2008 18.3.2014 109 P Ano

Šamšula, P.: Obrazárna v hlavě 5 (výtvarná čítanka pro 8. ročník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

29641/2007-22 18.3.2008 18.3.2014 109 P Ano

Šamšula, P.: Obrazárna v hlavě 6 (výtvarná čítanka pro 9. ročník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

29641/2007-22 18.3.2008 18.3.2014 109 P Ano

Šamšula, P.; Adamec. J.: Průvodce výtvarným uměním I; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

MSMT-19255/2012-22 26.6.2012 26.6.2018 189 18197/2006-22 P Ano

Adamec, J.; Šamšula, P.: Průvodce výtvarným uměním II; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

MSMT-19255/2012-22 26.6.2012 26.6.2018 189 18197/2006-22 P Ano

Bláha, J.; Šamšula, P.: Průvodce výtvarným uměním III; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

MSMT-19255/2012-22 26.6.2012 26.6.2018 189 18197/2006-22 P Ano

Šamšula, P.; Hirschová, J.: Průvodce výtvarným uměním IV; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

MSMT-19255/2012-22 26.6.2012 26.6.2018 189 11750/2006-22 P Ano

Bláha, J.; Slavík, J.: Průvodce výtvarným uměním V; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

MSMT-19255/2012-22 26.6.2012 26.6.2018 189 18197/2006-22 P Ano

Výchova ke zdraví

Havlíková; Krejčí; Rozum; Šulová: Výchova ke zdravému životnímu stylu; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

10122/2011-22 3.8.2011 3.8.2017 189 P Ne
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Člověk a svět práce

Veselík, P.; Veselíková, M.: Technické kreslení pro 7. - 9. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

2498/2010-22 21.4.2010 21.4.2016 69 23619/2003-22 P Ne

Kociánová, L.: Praktické činnosti pro 1. - 5. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

2498/2010-22 21.4.2010 21.4.2016 88 23656/2003-22 P Ano

Strádal, J.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Člověk a svět práce - Příprava na volbu povolání; vydání: 3., upravené

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

MSMT-15132/2013-210 12.6.2013 12.6.2019 89 24926/2006-22 P Ano

Janda, O.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Elektrotechnika kolem nás; vydání: 2., upravené a přepracované

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

18557/2008-22 16.9.2008 16.9.2014 63 P Ano

Dytrtová, R. a kol: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Pěstitelství; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

2498/2010-22 21.4.2010 21.4.2016 63 16330/2003-22 P Ano

Marádová, E.; Vodáková, J.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Příprava pokrmů; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

2498/2010-22 21.4.2010 21.4.2016 63 33524/2003-22 P Ano

Volitelné předměty, doplňující vzdělávací obory, různé

Bělohlavá, E.: Mediální výchova pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletého gymnázia; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-29198/2012-22 5.11.2012 5.11.2018 109 P Ne

Kulich, J.; Bittmanová, K.: Co si pamatuje (nejen) babička (učebnice a pracovní sešit pro ekologickou výchovu na 1. stupni ZŠ); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Arsci

16459/2008-22 23.9.2008 23.9.2014 P Ano

Lachmann, P.; Bittmanová, K.: Od energie k odpadům (učebnice a pracovní sešit pro ekologickou výchovu na 1. stupni ZŠ); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Arsci

16457/2008-22 21.10.2008 21.10.2014 68 P Ano

Šimonová, P.; Činčera, J.; Jančaříková, K.; Volfová, A.: Ekologická a environmentální výchova pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletého 
gymnázia; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-24153/2013 23.10.2013 23.10.2019 109 P Ne

Bendová, P.; Sedláčková, J. J.; Nastoupilová, D.; Pecháčková, Y.; Žižková, A.: Lili a Vili ve druhé třídě (Mezipředmětový pracovní sešit pro 
2. ročník ZŠ), 1. - 4. díl; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Klett

MSMT39642/2013 11.12.2013 11.12.2019 299 P Ano

Maňourová, Z.; Nastoupilová, D.; Sedláčková, J. J.; Žižková, P.: Lili a Vili v první třídě, mezipředmětový pracovní sešit, 1. - 4. díl; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Klett

MSMT-45952/2012-210 13.12.2012 13.12.2018 290 P Ano

Drábková, B.; Havlíková, D.; Vymětal, J.: Etická výchova; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-55332/2012-210 12.2.2013 12.2.2019 125 P Ano

Kadleček, J. a kol.: Základy rýsování pro ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

2486/2010-22 20.4.2010 20.4.2016 76 16067/2004-22 P Ne

Dufková, I.; Novotná, H.; Špačková, E.: Etická výchova pro 1. a 2. ročník základních škol; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

MSMT-16180/2013 6.5.2013 6.5.2019 P Ne

Jakeš, P. a kol.: Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

22382/2011-22 30.9.2011 30.9.2017 89 P Ne
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Jakeš, P. a kol.: Finanční gramotnost pro 2. stupeň základní školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

22382/2011-22 30.9.2011 30.9.2017 115 P Ne

Beneš, P. a kol.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Havárie s únikem nebezpečných látek, Radiační havárie); vydání: 2.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

19999/2008-22 14.11.2008 14.11.2014 55 P Ne

Horská, V.; Marádová, E.; Slávik, D.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Sebeochrana a vzájemná pomoc); vydání: 2.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

19999/2008-22 14.11.2008 14.11.2014 59 P Ne

Herink, J.; Balek, V.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Živelní pohromy); vydání: 2.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

19999/2008-22 14.11.2008 14.11.2014 59 P Ne

Danielovská, V.: Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 1. stupeň ZŠ; vydání: 2.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

19999/2008-22 14.11.2008 14.11.2014 65 P Ne

Martincová, O. a kol.: Pravidla českého pravopisu (školní vydání včetně Dodatku); vydání: 2., rozšířené, v nakl. Fortuna 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fortuna

9859/2011-22 20.6.2011 20.6.2017 97 14788/2005-22 P Ne

Hegerová, K.; Kašpar, M.; Patočková, D.; Polendová, J.; Ševeček, P.; Vacková, K.: Školní pravidla českého pravopisu; vydání: 2.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Lingea

16536/2009-22 16.12.2009 16.12.2015 189 P Ne

Běloun, F. a kol.: Tabulky pro základní školu; vydání: 9. přepracované, platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Prometheus

MSMT-7852/2012-22 16.4.2012 16.4.2018 104 8581/2006-22 P Ne

Sedláček, M.: Ochrana člověka za mimořádných událostí - Havárie (učebnice pro 8. ročník ZŠ); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

MSMT-15681/2012-22 8.8.2012 8.8.2015 69 16507/2006-22 P Ne

Sedláček, M.: Ochrana člověka za mimořádných událostí - Od vichřice k zemětřesení (učebnice pro 9. ročník ZŠ); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

MSMT-15681/2012-22 8.8.2012 8.8.2015 69 16507/2006-22 P Ne

Sedláček, M.: Ochrana člověka za mimořádných událostí - Povodně (učebnice pro 6. ročník ZŠ); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

MSMT-15681/2012-22 8.8.2012 8.8.2015 69 16507/2006-22 P Ne

Sedláček, M.: Ochrana člověka za mimořádných událostí - Požáry (učebnice pro 7. ročník ZŠ); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

MSMT-15681/2012-22 8.8.2012 8.8.2015 69 16507/2006-22 P Ne

Černoch, F.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Osobní bezpečí) - Bezpečí a nebezpečí (učebnice pro 2. ročník ZŠ); vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

16580/2009-22 9.9.2009 9.9.2015 P Ne

Černoch, F.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Osobní bezpečí) - Neztratím se? Neztratím! (učebnice pro 1. ročník ZŠ); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

16580/2009-22 9.9.2009 9.9.2015 P Ne

Černoch, F.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Osobní bezpečí) - Počítej se vším (učebnice pro 3. ročník ZŠ); vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

16580/2009-22 9.9.2009 9.9.2015 P Ne

Černoch, F.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Osobní bezpečí) - Pomáhám zraněným (učebnice pro 5. ročník ZŠ); vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

16580/2009-22 9.9.2009 9.9.2015 P Ne



SEŠIT 3‒4 strana 115
 

Černoch, F.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Osobní bezpečí) - S mapou nezabloudím (učebnice pro 4. ročník ZŠ); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ SPL - Práce

16580/2009-22 9.9.2009 9.9.2015 P Ne

Kašová, J.; Istenčin, L.: Výchova k fi nanční gramotnosti; vydání: 1.

číslo jednací: vydáno dne: platnost do: cena (v Kč): předchozí č.j. nosič: SUŘ Fraus

MSMT-2673/2012-22 7.5.2012 7.5.2018 109 P Ne
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic 

a učebních textů následující tituly:

pro základní vzdělávání:

Viewegová, T., Hrouda, L.: Přírodověda 5
(učebnice, pro výuku v 5. roč. ZŠ )
Č.j.: MSMT-45922/2013, cena: učebnice 95 Kč

20. 2. 2020 Nová škola 
Brno, s.r.o.

Součást 
ucelené 
řady

Fejfušová, M., Kysučan, L.: Vlastivěda 5 – Od začátku novověku 
po současnost
(učebnice, pro výuku v 5. roč. ZŠ, edice Čtení s porozuměním )
Č.j.: MSMT-46262/2013, cena: učebnice 89 Kč

20. 2. 2020 Nová škola 
Brno, s.r.o.

Součást 
ucelené 
řady

Chalupa, P., Hroudová, S., Cimala, J.: Vlastivěda 5 – Česká
republika jako součást Evropy
(učebnice, pro výuku v 5. roč. ZŠ, edice Čtení s porozuměním )
Č.j.: MSMT-46262/2013, cena: učebnice 89 Kč

20. 2. 2020 Nová škola 
Brno, s.r.o.

Součást 
ucelené 
řady

* učebnice s vytištěným původním číslem jednacím mohou školy pořizovat v souladu s § 160 odst. 1 školského zákona pouze 
do vyprodání zásob 
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Kvalifi kační a hodnotící standardy profesních kvalifi kací schválených dle zákona

č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) zveřejňuje v souladu se zákonem 
č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uzná-
vání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů seznam schválených kvalifi kačních a hodnotí-
cích standardů profesních kvalifi kací.

Ministerstvo schválilo kvalifi kační a hodnotící standardy profesních kvalifi kací, které jsou zveřejňovány 
v Národní soustavě kvalifi kací (dále jen „NSK“) na adrese www.narodni-kvalifi kace.cz. NSK je databáze všech 
kvalifi kací rozlišovaných a uznávaných na území České republiky, v současné době je postupně naplňována 
schválenými standardy profesních kvalifi kací. Podle schválených standardů mohou autorizující orgány (tj. pří-
slušné správní orgány) vydávat autorizaci k ověřování výsledků dalšího vzdělávání. Autorizace opravňuje reali-
zovat zkoušky vedoucí k ověřování výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, na základě kterého 
může být vydáváno osvědčení o získání profesní kvalifi kace.

Seznam schválených kvalifi kačních a hodnotících standardů

Dne 16. 4. 2013 byly schváleny tyto profesní kvalifi kace:

Autorizující orgán MPO

Název PK Kvalifi kační úroveň Nová/revize PK

Tiskař na ofsetových archových strojích 3 nová

Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích 3 nová

Tiskař na sítotiskových strojích 3 nová

Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích 3 nová

Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích 3 nová

Tiskař na širokoformátových fl exotiskových kotoučových strojích 3 nová

Tiskař na úzkoformátových fl exotiskových kotoučových strojích 3 nová

Operátor DTP 3 nová

Skenerista retušér 3 nová

Art grafi k 3 nová

Lakýrník ve strojírenství 3 nová

Elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník 4 nová

Umělecký kovář 3 nová

Umělecký zámečník 3 nová

Umělecký pasíř 3 nová

Kovotlačitel 3 nová

Řidič velkostroje 4 nová

Vrtač průzkumných vrtů 3 nová

Provozní těžař ropy a plynu 3 nová

Báňský úpravář 3 nová

Mechanik geologicko-průzkumných zařízení 3 nová

Řidič rypadla 3 nová
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Název PK Kvalifi kační úroveň Nová/revize PK

Obsluha úpravny kamene 3 nová

Řidič kolesového nakladače 3 nová

Řidič pásového vozu 3 nová

Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji 3 nová

Autorizující orgán MV

Název PK Kvalifi kační úroveň Nová/revize PK

Zámkař 3 nová

Návrhář software 5 nová

Technik PC a periferií 3 nová

Autorizující orgán MZe

Název PK Kvalifi kační úroveň Nová/revize PK

Přeprava a ustájení jatečných zvířat 3 revize

Ošetření jatečně opracovaných těl jatečných zvířat a vedlejších jateč-

ných produktů

3 revize

Zpracování živočišných tuků 3 revize

Balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků 

z nich

3 revize

Zdůvodnění:

Na základě změn provedených v NSP, tzn., dle požadavků na straně zaměstnavatelů byly tyto PK zařazeny na 

vyšší kvalifi kační úroveň (z 2. na 3. KÚ) a patří pod povoláním řezník - uzenář.

Dotčené PK jsou součástí ÚPK řezník a uzenář. 

Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat 3 revize

Bourání masa 3 revize

Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků 3 revize

Výroba konzerv 3 revize

Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbe-

žích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb

3 revize

Porážení, jatečné opracování a porcování drůbeže 2 revize

Porážení, jatečné opracování a porcování králíků 2 revize

Zdůvodnění:

U výše uvedených profesních kvalifi kací došlo k aktualizaci obsahového nastavení standardů tak, aby odpovídaly 

aktuálním požadavkům trhu práce, dále byly provedeny metodické úpravy, aby standardy korespondovaly 

s aktuální metodikou tvorby profesních kvalifi kací v rámci NSK.

Autorizující orgán MŽP

Název PK Kvalifi kační úroveň Nová/revize PK

Strážce přírody 4 nová
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Dne 30. 7. 2013 byly schváleny tyto profesní kvalifi kace:

Autorizující orgán MPO

Název UPK Kvalifi kační úroveň Nová/revize PK

Výrobce a opravář strunných hudebních nástrojů 4 nová

Název PK

Výrobce a opravář smyčcových hudebních nástrojů 4 nová

Výrobce a opravář smyčců 4 nová

Výrobce a opravář trsacích a drnkacích hudebních nástrojů 4 nová

Výrobce součástek strunných hudebních nástrojů 4 nová

Název UPK

Obsluha dřevařských strojů a zařízení 3 nová

Název PK

Obsluha dřevařských strojů a zařízení 3 nová

Název UPK

Truhlář nábytkář 3 nová

Název PK

Pracovník výroby koster pro čalouněný nábytek 3 nová

Pracovník výroby obalovaných dílců pro výrobu nábytku na 

vakuovém lisu

3 nová

Název UPK

Dělník v nábytkářském průmyslu 2 nová

Název PK

Dělník pro přípravu nábytkových povrchů 2 nová

Název UPK

Dělník v dřevozpracujícím průmyslu 2 nová

Název PK

Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců 2 nová

Dělník výroby drobných dřevěných výrobků 2 nová

Název UPK

Výrobce dřevostaveb 3 nová

Název PK

Výrobce masivních bloků dřevostaveb 3 nová

Výrobce rámových dřevostaveb 3 nová

Výrobce roubenek a srubů 3 nová

Výrobce skeletových dřevostaveb 3 nová
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Název UPK Kvalifi kační úroveň Nová/revize PK

Název UPK

Strojník sklářských zařízení 3 nová

Název PK

Strojník sklářských zařízení pro foukací linky 3 nová

Strojník sklářských zařízení pro výrobu tyčí a trubic 3 nová

Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky 3 nová

Strojník sklářských zařízení pro lisovací linky 3 nová

Strojník sklářských zařízení pro rafi nační linky 3 nová

 

Název UPK

Brusič a rytec drahých kamenů 4 nová

Název PK

Brusič drahých kamenů 4 nová

Rytec drahých kamenů 4 nová

Název PK

Kožařský technik designér a modelář 4 nová

Kožařský technik mistr 4 nová

Kožařský technik vedoucí výrobního provozu 4 nová

Odborný pracovník obsluhy pošty 4 nová

Operátor poštovních informačních služeb 4 nová

Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz 3 nová

Slévárenský technik mistr 4 nová

Slévárenský technik modelář 4 nová

Slévárenský technik technolog 4 nová

Modelář ve slévárenství 3 nová

Montér vzduchotechniky 3 nová

Operátor nářezových center v nábytkářské výrobě 4 nová

Operátor obráběcích center v nábytkářské výrobě 4 nová

Operátor strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě 4 nová

Výrobce a opravář čalounění dveří 3 nová

Montážník nábytkových sestav 4 nová

Designér koupelen 5 nová

Optik 4 nová

Provozní zámečník 3 nová

Tkadlec 3 nová

Úpravář textilií 3 nová

Švadlena 3 nová

Šička oděvních výrobků 2 nová
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Autorizující orgán MZe

Název PK Kvalifi kační úroveň Nová/revize PK

Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví 4 nová

Chovatel terarijních zvířat 4 nová

Autorizující orgán MŠMT

Název PK Kvalifi kační úroveň Nová/revize PK

Instruktor plavání 4 nová

Instruktor kondiční chůze 3 nová

Autorizující orgán MMR

Název PK Kvalifi kační úroveň Nová/revize PK

Průvodce Prahou 5 nová

Dne 29. 10. 2013 byly schváleny tyto profesní kvalifi kace:

Autorizující orgán MPO

Název PK Kvalifi kační úroveň Nová/revize PK

Technolog těžby ropy a zemního plynu 4 nová

Vedoucí těžebního střediska ropy a zemního plynu 4 nová

Klapkař 3 nová

Horník kombajnér rubání a ražení 3 nová

Horník předák rubání a ražení 3 nová

Horník v ostatních činnostech v dole 3 nová

Montér kazetových podhledů 3 nová

Montér půdních vestaveb 3 nová

Montér suchých podlah 3 nová

Montér suchých stěn a stropních podhledů 3 nová

Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových 

strojů

3 nová

Operátor velkoformátových digitálních tiskových strojů 3 nová

Operátor zhotovení tiskových forem 3 nová

Správce tiskových dat 3 nová

Montér slaboproudých metalických sítí 3 nová

Technik bazénu 3 nová

Obsluh sauny pro děti a dospělé 3 nová

Přadlák 3 nová

Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje 6 nová

Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť 3 nová

Elektrotechnik měřících přístrojů 4 nová
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Název PK Kvalifi kační úroveň Nová/revize PK

Technik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť 4 nová

Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník 6 nová

Kamnář pro renovaci dobových topidel 4 nová

Mediální plánovač 4 nová

Zasazovač drahých kamenů 3 nová

Prodavač uměleckých předmětů 3 nová

Mechatronik 4 nová

Název UPK

Umělecký štukatér 3 nová

Název PK

Umělecký štukatér 3 nová

Název UPK

Umělecký pozlacovač 3 nová

Název PK

Umělecký pozlacovač 3 nová

Název UPK

Zlatník a klenotník 3 nová

Název PK

Zlatník a klenotník 3 nová

Název UPK

Starožitník 4 nová

Název PK

Starožitník 4 nová

Název UPK

Lisař 3 nová

Název PK

Lisař na protlačovacích lisech 3 nová

Lisař na strojích s manuální obsluhou 3 nová

Název UPK

Logistik 4 nová

Název PK

Logistik skladových operací 4 nová

Logistik v dopravě a přepravě 4 nová

Logistik výroby 4 nová
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Název PK Kvalifi kační úroveň Nová/revize PK

Název UPK

Textilní návrhář 4 nová

Název PK

Textilní návrhář 4 nová

Autorizující orgán MZe

Název PK Kvalifi kační úroveň Nová/revize PK

Název UPK

Diagnostik vodárenských sítí 3 nová

Název PK

Diagnostik kanalizační sítě 3 nová

Diagnostik vodovodní sítě 3 nová

Název UPK

Vinař 3 nová

Název PK

Vinař 3 nová

Název PK

Vzorkař odpadních vod 3 nová

Vzorkař pitné vody 3 nová

Vodárenský technik telemetrie a automatizace 5 nová

Vzorkař odpadních vod 3 nová

Vzorkař pitné vody 3 nová

Vodárenský technik telemetrie a automatizace 5 nová

Operátor pasterační stanice 4 nová

Operátor přípravy zákysů 4 nová

Operátor soloven sýrů 4 nová

Operátor věžové sušárny mléka a odparky 4 nová

Operátor výroby tavených sýrů 4 nová

Obsluha lisovacího zařízení ovoce 3 nová

Pracovník výroby nálevů pro sterilovanou zeleninu a ovoce 3 nová

Pracovník výroby ovocných koncentrátů 3 nová

Pracovník výroby ovocných pomazánek 3 nová

Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin 7 nová

Potravinářský dělník 2 nová



strana 124 SEŠIT 3‒4
 

Autorizující orgán MV

Název PK Kvalifi kační úroveň Nová/revize PK

Programátor 4 nová

Vedoucí detektiv 7 nová

Pracovník dohledového centra 3 nová

Montér mechanických zábran 3 nová

Autorizující orgán MD

Název PK Kvalifi kační úroveň Nová/revize PK

Vedoucí obsluhy nákladních vlaků 3 nová

Vedoucí posunu 3 nová

Posunovač 3 nová

Kontrolor kvality dopravy 4 nová

Kontrolor přepravy cestujících 4 nová

Elektromechanik lanové dráhy 3 nová

Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy 3 nová

Obsluha lyžařského vleku 3 nová

Staniční pracovník lanové dráhy 3 nová

Vedoucí provozu lanové dráhy 4 nová

Vedoucí provozu lyžařských vleků 4 nová

Zasněžovač 3 nová

Řidič sněžných pásových vozidel 3 nová

Autorizující orgán MMR

Název UPK Kvalifi kační úroveň Nová/revize PK

Obsluha kremačního zařízení 3 nová

Administrátor krematoria 4 nová

Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých 4 nová

Smuteční řečník a obřadník 4 nová

Dne 27. 1. 2014 byly schváleny tyto profesní kvalifi kace:

Autorizující orgán MPO

Název PK Kvalifi kační úroveň Nová/revize PK

Montér tepelných izolací technologických zařízení 3 nová

Montér protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav 

budov

3 nová

Montér izolací proti chemickým vlivům 3 nová

Umělecký kašér 3 nová

Hutní technik dispečer 4 nová
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Název PK Kvalifi kační úroveň Nová/revize PK

Hutní technik mistr 4 nová

Hutní technik operátor 4 nová

Hutní technik technolog 4 nová

Elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 3 nová

Elektrotechnik pro automatickou identifi kaci RFID 4 nová

Technik pro recyklaci 4 nová

Chemický technik produktmanažer 4 nová

Chemický technik pro enviroment 4 nová

Obchodní cestující 4 nová

Obchodní zástupce 4 nová

Vedoucí velkoobchodní provozovny 4 nová

Specialista marketingu 5 nová

Název UPK

Dělník pro recyklaci 2 nová

Název PK

Dělník pro recyklaci 2 nová

Název UPK

Pracovník velkoobchodu 4 nová

Název PK

Expedient velkoobchodu 4 nová

Skladník velkoobchodu 4 nová

Obchodní zástupce velkoobchodu 4 nová

Pracovník nákupu velkoobchodu 4 nová

Pracovník odbytu velkoobchodu 4 nová

Název UPK

Manažer velkoobchodního skladu 6 nová

Název PK

Manažer velkoobchodního skladu 6 nová

Název UPK

Manažer odbytu velkoobchodu 6 nová

Název PK

Manažer odbytu velkoobchodu 6 nová

Název UPK

Manažer nákupu velkoobchodu 6 nová

Název PK

Manažer nákupu velkoobchodu 6 nová
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Název PK Kvalifi kační úroveň Nová/revize PK

Název UPK

Výrobce oděvů 3 nová

Název PK

Zhotovování sukní, halenek a šatů 3 revize

Zhotovování dámských kostýmů a plášťů 3 revize

Zhotovování pánských obleků 3 revize

Zhotovování pánských plášťů a bund 3 revize

Stříhání oděvů (střihová služba) 3 revize

Úpravy oděvů 3 revize

Autorizující orgán MZe

Název PK Kvalifi kační úroveň Nová/revize PK

Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu 6 nová

Vinohradník-vinař 3 revize

Hodnotitel vína 3 nová

Údržba lesních cest 3 revize

Název UPK

Vedoucí bioplynové stanice 6 nová

Název PK

Vedoucí bioplynové stanice 6 nová

Název UPK

Pracovník obsluhy bioplynových stanic 3 nová

Název PK

Pracovník obsluhy bioplynových stanic 3 nová

Autorizující orgán MMR

Název PK Kvalifi kační úroveň Nová/revize PK

Hospodyně v domácnosti 3 nová

Provozní vedoucí úklidu 3 nová

Cukrář v restauračním provozu 3 nová

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury 5 nová
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Ztráta razítka

Dne 10. 2. 2014 došlo ke ztrátě kulatého razítka o průměru 36 mm se státním znakem uprostřed a s textem 
po obvodu:

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28, Táborská 28, 326 00 Plzeň

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 10. 2. 2014 je třeba považovat za neplatné.

Dne 12. 3. 2014 došlo k odcizení kulatého razítka o průměru 36 mm se státním znakem uprostřed a s textem 
po obvodu:

Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání, Praha 9, Za Černým mostem 3/362

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 12. 3. 2014 je třeba považovat za neplatné.
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Ztráta průkazu

ČR – Česká školní inspekce oznamuje odcizení služebního průkazu školní inspektorky č. 201 znějící na jmé-
no Tereza Sonnenberg.

Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, 
a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 354, fax: 233 553 422; 
drobný prodej v prodejnách SEVT, a. s. – Praha 4, Jihlavská 405, tel./fax: 
261 264 325 – Brno, Česká 14, tel./fax: 542 233 962 – České Budějovice, Čes-
ká 3, tel./fax: 387 319 045 a ve vybraných knihkupectvích. Distribuční podmínky 
předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně 
po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 
15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření 
úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování 
předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a po-
čtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění rekla-
mací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace 
vyřizovány jako běžné objednávky za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte 
IČ (právnická osoba), rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo 
předplatitele. Podávání novinových zásilek povoleno ŘPP Praha č. j. 1172/93 ze 
dne 9. dubna 1993. Podávanie novinových zásilek v Slovenskej republike povole-
né RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 445/94 zo dňa 27. 12. 1994.

Vydává: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Redakce: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, telefon 234 811 403 – Administrace: pí-
semné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 354, 
fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: predplatne@sevt.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a distribuuje Magnet Press Slovakia, s. r. o., 
P.O. Box 169, 830 00 Bratislava, tel./fax: (004212) 44 45 45 59, tel./fax: (004212) 44 45 46 28 – Předpokládané roční předplatné se stanovuje za 
dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Věstníku a pro tento rok 1. záloha činí 500 Kč – 
Vychází měsíčně – Tiskne: Sprint Servis, Lovosická 31, Praha 9.


