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PROGRAM KULTURNÍ, ŠKOLSKÉ
A VĚDECKÉ SPOLUPRÁCE MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A
VLÁDOU FINSKÉ REPUBLIKY

V souladu s ustanoveními Článku 5 Dohody mezi
vládou Československé socialistické republiky a vlá-
dou Finské republiky o spolupráci v kultuře, vědě
a souvisejících oblastech podepsané v Helsinkách 12.
října 1973, a s odvoláním na výměnu dopisů z 24.
března 1994 mezi Finskou republikou a Českou
republikou, ve kterých se oba státy dohodly na tom,
že některé smlouvy mezi Československou socialis-
tickou republikou a Finskou republikou budou platit
i mezi Českou republikou a Finskou republikou, se
zástupci vlády České republiky a vlády Finské repub-
liky (dále jen smluvní strany) dohodli na následujícím
Programu.

I. ŠKOLSTVÍ
Článek 1

Smluvní strany budou podporovat přímou spolu-
práci a výměny mezi univerzitami a dalšími vzděláva-
cími institucemi v obou státech, a to zejména v rámci
programů Evropské unie, Rady Evropy a dalších
mezinárodních organizací. Podmínky spolupráce
budou dohodnuty a specifikovány na základě pří-
mých kontaktů mezi příslušnými institucemi. 

Článek 2
Smluvní strany budou podporovat odbornou spo-

lupráci v oblasti hodnocení a rozvoje vzdělávacích
systémů a výměny dokumentace, informací a zkuše-
ností týkajících se nejrůznějších aspektů systémů
vzdělávání v obou státech.

Článek 3
Smluvní strany podpoří, aby české a finské orga-

nizace financující výzkum úžeji spolupracovaly s vyu-
žitím svých vlastních finančních nástrojů, zejména
pokud jde o výměnu odborníků v oblasti hodnocení
výzkumných záměrů, výzkumných programů, doktor-
ských programů a dalších nástrojů.

Článek 4
Smluvní strany budou podporovat výuku finského

jazyka a kultury na Univerzitě Karlově v Praze
a výuku českého jazyka na Universitě v Helsinkách.
Účastnické strany budou pravidelně dodávat přísluš-
ným katedrám finských a českých studií odpovídající
literaturu a periodika i audiovizuální a počítačové
materiály.

Článek 5
Finské Centrum pro mezinárodní mobilitu

(CIMO) organizuje letní kurzy finského jazyka a kul-
tury a nabízí speciální výukové a školící programy pro
studenty finštiny na zahraničních univerzitách. Stu-
denti finštiny z České republiky se mohou ucházet
o stipendium na tyto kurzy přímo u CIMO.

Článek 6
Česká strana každoročně nabídne finské straně

čtyři místa na letních školách slovanských studií orga-
nizovaných v České republice. Studenti českého jazy-
ka z Finské republiky se budou o tato místa ucházet
prostřednictvím Zastupitelského úřadu České repub-
liky ve Finsku.

II. STIPENDIA

Článek 7
Popis stipendijních programů a finančních podmí-

nek, které si smluvní strany budou vzájemně nabízet,
je uveden v Přílohách I a II, které tvoří nedílnou sou-
část tohoto Programu. Smluvní strany se budou každý
rok vzájemně informovat o všeobecných a finančních
podmínkách výměnných stipendijních programů.

Článek 8
Na finské straně spravuje finské vládní stipendijní

programy Centrum pro mezinárodní mobilitu
(CIMO), které odpovídá za financování a realizaci
výměn uskutečňovaných na základě bilaterálních
dohod a kulturních programů. Popis stipendijního
programu, který se nazývá Finský vládní stipendijní
program je uveden v Příloze I.

Článek 9
Nominace stipendistů navržených finskou stranou

ke stipendijním pobytům uskutečňovaným na čes-
kých veřejných vysokých školách přijímá a posuzuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky. Popis stipendijního programu je uveden
v Příloze II.

III. MLÁDEŽ A SPORT

Článek 10
Smluvní strany budou podporovat přímou spolu-

práci mezi mládežnickými institucemi, mládežnický-
mi organizacemi, jakožto i zařízeními působícími
v oblasti mládeže v obou státech.

Článek 11
Smluvní strany budou podporovat rozvoj vztahů

a výměn mezi organizacemi a dalšími institucemi,
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které se zabývají sportem. Tyto aktivity se budou rea-
lizovat na základě přímých dohod mezi příslušnými
institucemi.

IV. KULTURA

Článek 12
Smluvní strany budou podporovat přímou spolu-

práci a výměnu mezi institucemi, organizacemi a dal-
šími aktéry v oblasti umění a kultury v obou zemích,
a to zvláště v rámci programů Evropské unie, Rady
Evropy a dalších mezinárodních organizací. Podmín-
ky spolupráce budou dohodnuty a upřesněny pro-
střednictvím přímých kontaktů mezi zainteresovaný-
mi institucemi.

Článek 13
Strany budou podporovat odbornou spolupráci

v oblasti kultury a výměnu informací o různých
aspektech svých kulturních strategií, řízení a organi-
zaci.

Článek 14
Smluvní strany budou doporučovat institucím

a organizacím v obou zemích, aby organizovaly
umělecké a jiné výstavy, a aby se zúčastnily festiva-
lů, mezinárodních setkání, seminářů a jiných kultur-
ních akcí, které budou v těchto dvou zemích organi-
zovány.

Smluvní strany si budou vyměňovat informace
o plánovaných výstavách.

Článek 15
Smluvní strany se budou navzájem informovat

o podmínkách, termínech a programech kulturních
akcí. Organizace kulturních akcí by v zásadě měly
vycházet z přímé smlouvy, která bude obsahovat
finanční a jiné podmínky mezi organizacemi a uměl-
ci zapojenými do těchto akcí. Státní dotace by měly
být považovány za doplňkové.

Článek 16
Smluvní strany budou podporovat přímé kontak-

ty mezi institucemi odpovědnými za ochranu kultur-
ního dědictví. Smluvní strany budou podporovat
výměnu informací a literatury o obnově a zachování
historických památek.

Smluvní strany budou podporovat spolupráci
s cílem zabránit nezákonnému obchodu s kulturními
statky v souladu s mezinárodním právem a celostátně
platnými zákony a předpisy v obou zemích.

Článek 17
Smluvní strany budou podporovat výměnu

hudebních, divadelních, tanečních a veškerých dal-
ších uměleckých skupin formou turné, účastí na fes-
tivalech a dalších kulturních akcí.

Článek 18
Smluvní strany budou podporovat přímou spolu-

práci mezi národními a institucionálními knihovnami
obou zemí a budou podporovat kontakty mezi svými
knihovnickými organizacemi, zejména formou výmě-
ny publikací a zkušeností. Smluvní strany budou pro-
pagovat přímou spolupráci mezi finskými a českými
spisovateli a překladateli, jakož i jejich organizacemi
a sdruženími.

Článek 19
Smluvní stany budou podporovat spolupráci

v oblasti amatérských uměleckých činností a tradiční-
ho lidového umění.

Článek 20
Smluvní strany budou propagovat vzájemnou pre-

zentaci filmů na mezinárodních filmových festivalech
organizovaných ve svých zemích a rovněž vzájemnou
účast zástupců kinematografie na národních filmo-
vých festivalech v druhé zemi. Smluvní strany budou
podporovat přímou spolupráci mezi filmovými archí-
vy obou zemí.

Článek 21
Smluvní strany budou podporovat přímou spolu-

práci v oblasti hromadných sdělovacích prostředků.
Forma a podstata spolupráce bude dohodnuta přímo
mezi příslušnými organizacemi.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 22

Smluvní strany budou podporovat spolupráci
mezi příslušnými organizacemi v obou státech, usku-
tečňovanou na základě přímých dohod. Tyto dohody
stanoví formu a podmínky spolupráce, včetně finanč-
ních podmínek. 

Článek 23
Aktivity a výměny předpokládané v rámci tohoto

Programu nevylučují jakékoliv další iniciativy či
návštěvy, které by mohly být předem diplomatickými
cestami navrženy a dohodnuty oběma stranami.

Článek 24
Tento Program vstoupí v platnost v den podpisu

a bude platit až do uzavření nového programu,
pokud od něj jedna ze smluvních stran neodstoupí
dříve, a to nejméně šestiměsíční písemnou výpovědí.

Dáno v Helsinkách dne 26. září 2006 ve dvou
původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky Za vládu Finské republiky
Mgr. Jindřich Fryč Jaana Palojärvi

ředitel odboru generální ředitelka 
mezinárodních vztahů pro mezinárodní vztahy

Ministerstvo školství, mládeže Ministerstvo školství 
a tělovýchovy a kultury
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Příloha I

FINSKÁ STIPENDIA

Finský vládní stipendijní program
Finská vláda nabízí stipendia na postgraduální

studium, na výzkum a výuku na vysokoškolských
institucích nebo na stáže ve veřejných výzkumných
ústavech ve Finsku. O tato stipendia se mohou uchá-
zet státní příslušníci států, se kterými má Finsko uza-
vřenu bilaterální dohodu o stipendiích.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky může předložit až 10 žádostí o sti-
pendia v rámci finského vládního stipendijního pro-
gramu. Termín pro nominace kandidátů na stipendia
je každoročně 1. únor.

Všeobecné podmínky
Očekává se, že úspěšní kandidáti na stipendia

budou studovat postgraduální program, účastnit se
výzkumného projektu, vyučovat na finské vysoké
škole nebo působit ve veřejném výzkumném ústavu.
Od stipendistů je požadováno, aby před zahájením
svého stipendijního pobytu ve Finsku dokončili ales-
poň magisterský studijní program a aby bezprostřed-
ně před svým pobytem nestrávili na finské vysoké
školy více než jeden rok. Uchazeči musejí ke své
žádosti o stipendium přiložit písemné pozvání od při-
jímající instituce. 

Stipendia
Stipendijní období obvykle trvá tři (3) až devět (9)

měsíců. Tento grant pokrývá náklady na živobytí ve
Finsku pro jednu osobu. V roce 2006 činí měsíční sti-
pendium 1000 EUR. Finská strana bude vyplácet sti-
pendia, která jsou osvobozena od daně z příjmu. Aka-
demický rok ve Finsku začíná v září a končí v květnu.
Podzimní semestr začíná v září a končí 20. prosince.
Jarní semestr začíná v lednu a končí v květnu.

Centrum pro mezinárodní mobilitu (CIMO)
nehradí cestovní náklady (mezinárodní ani vnitro-
státní) ve Finsku.

Zdravotní péče
Studenti běžného i postgraduálního studia, kteří

na finských univerzitách platí poplatek studentské
unii, mají nárok na studentskou zdravotní péči. Čes-
kým stipendistům se doporučuje, aby si na svůj pobyt
ve Finsku uzavřeli příslušné pojištění.

Přihlašovací řízení
Formulář přihlášky lze získat v Centru pro meziná-

rodní mobilitu (CIMO). Formulář lze také stáhnout
z webové stránky CIMO na http://finland.cimo.fi.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky předá CIMO 10 vyplněných žádostí
prostřednictvím Velvyslanectví Finské republiky
v České republice. 

Jazykové kurzy
Od roku 2005 se již na letní kurzy finského jazyka

a kultury, které organizuje CIMO, nevztahují kvóty.
Čeští studenti vysokých škol, kteří studují finský jazyk
a kulturu budou posílat přihlášky na letní kurzy
přímo CIMO/UKAN (Finská studia na zahraničních
univerzitách). Tato organizace je bude informovat
o konečném výběru kandidátů. 

CIMO zajistí pro účastníky bezplatnou výuku
a ubytování. Studenti mohou rovněž požádat CIMO
o příspěvek na cestovní náklady.

Příloha II

ČESKÁ STIPENDIA

Nominace a finanční podmínky
Kvóta pro studenty bakalářských, magisterských

a doktorských studijních programů z Finské republi-
ky je celkem 10 měsíců v průběhu akademického
roku.

Termín pro předložení žádostí o přiznání stipen-
dia v České republice pro následující akademický rok
je 31. březen stávajícího akademického roku. Žádos-
ti nutno předložit Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky prostřednictvím
Zastupitelského úřadu Finské republiky v Praze.

Žádost o stipendium musí být předložena na for-
muláři Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky a musí obsahovat požadované přílo-
hy. Informace o podmínkách stipendijních pobytů na
veřejných vysokých školách jsou zveřejněny v anglic-
kém jazyce na webových stránkách Ministerstva škol-
ství mládeže a tělovýchovy České republiky v síti
Internet, na adrese www.msmt.cz.

Česká strana poskytne přijatým kandidátům:
– studium na veřejných vysokých školách za stej-

ných podmínek jako občanům České republiky,
– stipendium studentům bakalářských a magister-

ských studijních programů v souladu platnými
právními a finančními předpisy České republi-
ky. V roce 2005 činilo stipendium 7000,- KČ
měsíčně. Tato částka zahrnuje náklady na uby-
tování.

– stipendium studentům doktorských studijních
programů v souladu platnými právními
a finančními předpisy České republiky. V roce
2005 činilo stipendium 7500,- KČ měsíčně. Tato
částka zahrnuje náklady na ubytování.

– ubytování ve studentských kolejích za stejných
podmínek, jako mají občané České republiky,

– stravování ve studentských menzách za stejných
podmínek, jako mají občané České republiky.
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Cestovní náklady
Náklady mezinárodní dopravy do České republi-

ky a zpět a náklady vnitrostátní dopravy v České
republice česká strana stipendistům z Finské republi-
ky nehradí.

Zdravotní péče
Stipendistům z Finské republiky se doporučuje

sjednat si na dobu pobytu v České republice zdravot-
ní pojištění.
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č. j.: 19 671/2006-23

V Praze dne 27. září 2006 

Změna učebních dokumentů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
v souladu s § 185 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
zákona č. 179/2006 Sb., tímto mění učební plány
gymnázií s osmiletým studijním cyklem schválené
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod
č. j.: 20 594/1999-22 ze dne 5. 5. 1999 a učební plány
gymnázií se čtyřletým studijním cyklem schválené
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod
č. j.: 20 595/1999-22 ze dne 5. 5. 1999:

Čl. 1
Úvod

Cílem provedené změny učebních dokumentů je
vytvoření nezbytných podmínek pro přípravu žáků
gymnázií na konání maturitní zkoušky v podobě sta-
novené v § 77 a násl. školského zákona. 

Čl. 2
Změna učebních plánů

(1) Od 1. října 2006 lze v učebních plánech gym-
názií se čtyřletým studijním cyklem a v učebních plá-
nech vyšších stupňů gymnázií s osmiletým a šestile-
tým studijním cyklem zvýšit celkový týdenní počet
vyučovacích hodin o 2 vyučovací hodiny v každém
ročníku.

(2) Úprava uvedená v odstavci 1 se týká středních
škol všech zřizovatelů a je platná pro všechny obory

vzdělání 79 Obecná příprava uvedené v části D 1 pří-
lohy nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb.

(3) Upravené učební plány pro gymnázia se čtyř-
letým studijním cyklem a pro gymnázia s osmiletým
studijním cyklem jsou uvedeny v Příloze č. 1. 

6) Školy s vyučovacím jazykem polským mohou
zvýšit celkový týdenní počet vyučovacích hodin o 1
hodinu v každém ročníku.

Čl. 3
Způsob využití navýšených vyučovacích hodin
(1) Navýšené vyučovací hodiny celkového týden-

ního počtu vyučovacích hodin se do všech ročníků
uvedených v článku 2 zařazují jako hodiny disponi-
bilní. 

(2) V případě zařazení navýšených vyučovacích
hodin do učebního plánu musí dojít k odpovídající-
mu zvýšení týdenního počtu vyučovacích hodin
u každého žáka příslušného ročníku.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Tímto se ruší Změna učebních dokumentů č. j.:
18 961/2006-23 ze dne 31. července 2006.

Čl. 6
Účinnost

Tato změna nabývá účinnosti dnem 1. října 2006.

v z. Ing. Petr Špirhanzl
náměstek ministryně

skupiny regionálního školství

Přílohy dle textu
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ČÁST METODICKÁ
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P íloha . 1 

 

GENERALIZOVANÝ U EBNÍ PLÁN GYMNÁZIA 

S OSMILETÝM STUDIJNÍM CYKLEM 
Platnost v období od 1. íjna 2006 

Ro ník 

P edm t 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Celkem 

eský jazyk a literatura 5 4 4 3 3 3 3 3 28 

Cizí jazyk 1 4 3 3 3 3 3 3 3 25 

Cizí jazyk 2 - R R R 3 3 3 3 12 

Latina - - - R R R R R R 

Ob anská výchova 1 1 1 1 - - - - 4 

Základy spole enských v d - - - - 1 1 2 2 6 

D jepis 2 2 2 2 2 2 2 R 14 

Zem pis 2 2 2 2 2 2 R R 12 

Matematika 5 5 4 3 3 3 3 3 29 

Deskriptivní geometrie - - - R R R R R R 

Fyzika 2 2 2 2 2 2 2 R 14 

Chemie - 2 2 2 2 2 2 R 12 

Biologie/geologie 2 2 2 2 2 2 2 R 14 

Informatika a výp.technika R R 2 1 R R R R 3 

Estetická výchova 3 3 2 2 2 2 R R 14 

T lesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Volitelný p edm t 1 - - - R R R 2 2 4 

Volitelný p edm t 2 - - - - - R 2 2 4 

Volitelný p edm t 3 - - - - - - R 2 2 

Volitelný p edm t 4 - - - - - - - R R 

Celkem p edepsaných hodin 28 28 28 25 27 27 28 22 213 

Disponibilní hodiny 2 2 3 6 4 a 6 4 a 6 3 a 5 
9 a 

11 
33 a 41 

Celkem 30 30 31 31 
31 a 

33 

31 a 

33 

31 a 

33 

31 a 

33 

246 a 

254 

Nepovinné p edm ty  
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Ostatní ustanovení a podmínky z stávají beze zm ny. 

 

U EBNÍ PLÁN GYMNÁZIA SE TY LETÝM 

STUDIJNÍM CYKLEM 
Platnost v období od 1. íjna 2006 

Ro ník 

P edm t 

I. ro ník II. ro ník III. ro ník IV. ro ník 

Celkem 

eský jazyk a literatura 3 3 3 3 12 

Cizí jazyk 1 3 3 3 3 12 

Cizí jazyk 2 3 3 3 3 12 

Latina R R R R R 

Základy spole enských v d 1 1 2 2 6 

D jepis 2 2 2 R 6 

Zem pis 2 2 R R 4 

Matematika 3 3 2 2 10 

Deskriptivní geometrie R R R R R 

Fyzika 2 2 2 R 6 

Chemie 2 2 2 R 6 

Biologie/geologie 2 2 2 R 6 

Informatika a výp.technika 2 R R R 2 

Estetická výchova 2 2 R R 4 

T lesná výchova 2 2 2 2 8 

Volitelný p edm t 1 R R 2 2 4 

Volitelný p edm t 2 - R 2 2 4 

Volitelný p edm t 3 - - R 2 2 

Volitelný p edm t 4 - - - R R 

Celkem p edepsaných hodin 29 27 27 21 104 

Disponibilní hodiny 2 a 4  4 a 6 4 a 6 10 a 12 20 a 28 

Celkem 31 a 33 31 a 33 31 a 33 31 a 33 124 a 132 

Nepovinné p edm ty  

 

Ostatní ustanovení a podmínky z stávají beze zm ny. 
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ČÁST OZNAMOVACÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic 
a učebních textů následující tituly:

pro základní vzdělávání:

Žáček, J., Zmatlíková, H.: Slabikář, 9. vydání 10. 10. 2012 Alter součást 
Č.j.: 22058/2006-22, cena: 110,00 Kč ucelené řady

Žáček, J., Zmatlíková, H.: Moje první čítanka, 4. vydání 10. 10. 2012 Alter součást
Č.j.: 22058/2006-22, cena: 96,00 Kč ucelené řady 

Staudková, H. a kol.: Pracovní sešit k Slabikáři 1-2, 2. vydání 10. 10. 2012 Alter součást
Č.j.: 22058/2006-22, cena: 52,00 Kč ucelené řady

Žáček, J. a kol.: Rozšiřující texty k Slabikáři, 2. vydání 10. 10. 2012 Alter součást
Č.j.: 22058/2006-22, cena: 37,00 Kč ucelené řady

Šimíčková, H. a kol.: Karty k Slabikáři, 2. vydání 10. 10. 2012 Alter součást
Č.j.: 22058/2006-22, cena: 52,00 Kč ucelené řady

Wildová, R.: Písanka k Slabikáři 1-3, 9. vydání 10. 10. 2012 Alter součást
Č.j.: 22058/2006-22, cena: 39,00 Kč ucelené řady

Ladová, A., Holas, M., Staudková, H.: Živá abeceda, 9. vydání 10. 10. 2012 Alter součást
Č.j.: 22058/2006-22, cena: 48,00 Kč ucelené řady

Písanka I - Uvolňovací cviky, 9. vydání 10. 10. 2012 Alter součást
Písanka II - Písmena a číslice, 8. vydání ucelené řady
Písanka III - Písmena, 5. vydání
Č.j.: 22058/2006-22, cena: 25,00 Kč každá

Svobodová, I., Horáčková, M.: Slovníček pro 1. stupeň, 2. vydání 10. 10. 2012 Alter součást
Č.j.: 22058/2006-22, cena: 46,00 Kč ucelené řady

Žáček, J., Zmatlíková, H.: Malý čtenář, 2. vydání 10. 10. 2012 Alter součást
Č.j.: 22058/2006-22, cena: 36,00 Kč ucelené řady

Nováková, Z.: Čítanka pro 2. ročník, 1. díl, 2. vydání 10. 10. 2012 Alter součást
Č.j.: 22058/2006-22, cena: 79/99,00 Kč ucelené řady

Staudková, H. a kol.: Pracovní sešit k Čítance 2/1, 2. vydání 10. 10. 2012 Alter součást
Č.j.: 22058/2006-22, cena: 30,00 Kč ucelené řady

Staudková, H. a kol.: Čítanka pro 2. ročník, 2. díl, 2. vydání 10. 10. 2012 Alter součást
Č.j.: 22058/2006-22, cena: 79/99,00 Kč ucelené řady

Staudková, H. a kol.: Pracovní sešit k Čítance 2/2, 2. vydání 10. 10. 2012 Alter součást
Č.j.: 22058/2006-22, cena: 28,00 Kč ucelené řady

Bradáčová, L. a kol.: Čítanka pro 3. ročník, 3. vydání 10. 10. 2012 Alter součást
Č.j.: 22058/2006-22, cena: 91/110,00 Kč ucelené řady

Špika, M., Staudková, H.: Pracovní sešit k Čítance 3, 2. vydání 10. 10. 2012 Alter součást
Č.j.: 22058/2006-22, cena: 26,00 Kč ucelené řady

Rezutková, H. a kol.: Čítanka 4, 2. vydání 10. 10. 2012 Alter součást
Č.j.: 22058/2006-22, cena: 91/110,00 Kč ucelené řady

Horáčková, M., Staudková, H.: Pracovní sešit k Čítance 4, 2. vydání 10. 10. 2012 Alter součást
Č.j.: 22058/2006-22, cena: 44,00 Kč ucelené řady

Rezutková, H. a kol.: Čítanka 5, 3. vydání 10. 10. 2012 Alter součást
Č.j.: 22058/2006-22, cena: 99/120,00 Kč ucelené řady

Špika, M., Staudková, H.: Pracovní sešit k Čítance 5, 2. vydání 10. 10. 2012 Alter součást
Č.j.: 22058/2006-22, cena: 44,00 Kč ucelené řady

pro střední vzdělávání:

Miller, M. a kol.: Optima A 1 2. 10. 2012 Fram Orsus součást 
Č.j.: 22647/2006-23, cena: 205,00+180,00 Kč CZ ucelené řady

Harriss, M. a kol.: New Opportunities (učebnice, příručka + CD) 29. 9. 2012 Longman součást
Č.j.: 22642/2006-23, cena: 327,00+482,00+416,00 Kč ucelené řady
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pro žáky se speciálními  vzdělávacími potřebami:

Podlena, V.: Přestavby budov, učebnice pro učební obor zedník, 18. 9. 2012 Parta
zednické práce skupiny oborů E
Č.j.: 21771/2006-24, cena: 145,00 Kč

Fialová, D., Gradek, V.: Technologie, 1. díl, obor Zámečnické práce a údržba 18. 9. 2012 Parta
Č.j.: 21772/2006-24, cena: 140,00 Kč

Soukal, J.: Čítanka pro 6. ročník ZŠ pro zrakově postižené 2. 10. 2012 Knihovna součást
Č.j.: 22485/2006-24, cena: 743,00 Kč K. E. Macana ucelené řady

Soukal, J.: Čítanka pro 7. ročník ZŠ pro zrakově postižené 10. 10. 2012 Knihovna součást
Č.j.: 22988/2006-24, cena: 743,00 Kč K. E. Macana ucelené řady
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Seznam u ebnic a u ebních text  pro základní vzd lávání se 

schvalovací doložkou platný ve školním roce 2006/2007 
1)

 

Seznam zachycuje stav ke dni 10.10.2006. P ehled u ebnic, kterým byla ud lena 

schvalovací doložka po tomto datu, je pr b žn  zve ej ován ve V stníku MŠMT. 

 

O u ebnicích jsou uvedeny tyto údaje: 

 

autor: název u ebnice; íslo vydání, kterému byla ud lena schvalovací doložka nakladatelství 

íslo jednací 

schvalovací 

doložky 

datum vydání 

schvalovací 

doložky 

termín 

platnosti 

schvalovací 

doložka 

orienta ní cena podle 

sd lení nakladatelství 

materiál 

nosi e 

u ebnice
*) 

 

*) papír - PAP 

 

 

 

Upozorn ní: V sou asné dob  se v základních školách vyu uje podle více vzd lávacích 

program . Specifikace ro níku v názvu u ebnice proto nemusí p esn  odpovídat 

rozložení u iva do ro ník  v jednotlivých vzd lávacích programech. Výb ru u ebnic 

je proto t eba v novat náležitou pozornost. Cena u ebnice uvedená v tomto seznamu je 

pouze orienta ní, na aktuální ceny se informujte u Vašeho dodavatele.  

eský jazyk (1. stupe ) 

Nováková,Z.;Švejdová,V.: eský jazyk pro 2. ro ník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 24072/2000-22 ze dne: 28.7.2000 platí do: 28.7.2006 cena (v K ): 106 nosi : P SU  

Dvorský,L. a kol.: eský jazyk pro 3. ro ník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 24072/2000-22 ze dne: 28.7.2000 platí do: 28.7.2006 cena (v K ): 110 nosi : P SU  

Horá ková,M; echura,R. a kol.: eský jazyk pro 4. ro ník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 24072/2000-22 ze dne: 28.7.2000 platí do: 28.7.2006 cena (v K ): 91 nosi : P SU  

Štroblová,J.;Benešová,D.: eský jazyk pro 5. ro ník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 24072/2000-22 ze dne: 28.7.2000 platí do: 28.7.2006 cena (v K ): 120 nosi : P SU  

Staudková,H.;Sonnbergová: Písanka I - Uvol ovací cviky, Písanka II - Písmena a íslice, Písanka III - 

Písmena; vydání: 9., platnost doložky prodloužena 

Alter 

j.: 22058/2006-22 ze dne: 

10.10.2006 

platí do: 

10.10.2012 

cena (v K ): po 21 nosi : P SU  

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

j.: 22058/2006-22 ze dne: 

10.10.2006 

platí do: 

10.10.2012 

cena (v K ): 39 (soubor) nosi : P SU  

Šimí ková,H.: Pracovní karty ke Slabiká i Ji ího Žá ka; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 22058/2006-22 ze dne: 

10.10.2006 

platí do: 

10.10.2012 

cena (v K ): 52 nosi : P SU  

Bradá ová,L. a kol.: Pracovní sešit I, II k u ebnici eský jazyk 3; vydání: 1. Alter 

j.: 22093/2002-22 ze dne: 23.8.2002 platí do: 23.8.2008 cena (v K ): 48 + 46 nosi : P SU  

Horá ková,M.;Staudková,H.: Pracovní sešit I, II k u ebnici eský jazyk 4; vydání: 1. Alter 

j.: 14050/2003-22 ze dne: 21.3.2003 platí do: 21.3.2009 cena (v K ): po 55 nosi : P SU  

                                                 

1) § 27 odst. 1 zákona . 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném 

vzd lávání (školský zákon). 

Informace, zda je u ebnice 

sou ástí ucelené ady u ebnic 

(SU ) 

Český jazyk (1. stupeň)
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Horá ková,M.;Staudková,H.: Pracovní sešit I, II k u ebnici eský jazyk 5; vydání: 1. Alter 

j.: 16202/2004-22 ze dne: 13.5.2004 platí do: 13.5.2010 cena (v K ): po 55 nosi : P SU  

Wildová,R.;Staudková,H.: Pracovní sešit k Živé abeced ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 14225/2000-22 ze dne: 30.3.2000 platí do: 30.3.2006 cena (v K ): 33 nosi : P SU  

Staudková,H. a kol.: Pracovní sešit ke Slabiká i, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 22058/2006-22 ze dne: 

10.10.2006 

platí do: 

10.10.2012 

cena (v K ): 88 nosi : P SU  

Bradá ová, L. a kol.: Pracovní sešit pro kluky a hol i ky druhých ro ník  k u ebnici eský jazyk 2, 1. a 2. díl; vydání: 1. Alter 

j.: 17076/2002-22 ze dne: 5.6.2002 platí do: 5.6.2008 cena (v K ): 60 nosi : P SU  

Wildová,R.: Psaní a mluvnická cvi ení pro 2. ro ník, sešit 1, 2; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 24072/2000-22 ze dne: 28.7.2000 platí do: 28.7.2006 cena (v K ): 22 (soubor) nosi : P SU  

Wildová,R.: Psaní a mluvnická cvi ení pro 3. ro ník, sešit 1, 2; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 24072/2000-22 ze dne: 28.7.2000 platí do: 28.7.2006 cena (v K ): 22 (soubor) nosi : P SU  

Svobodová,I.;Horá ková,M.: Slovní ek spisovné eštiny pro 1. stupe  ZŠ; vydání: 2., platnost doložky 

prodloužena 

Alter 

j.: 22058/2006-22 ze dne: 

10.10.2006 

platí do: 

10.10.2012 

cena (v K ): 46 nosi : P SU  

Ladová,A.;Holas,M.;Staudková,H.: Živá abeceda; vydání: 9., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 22058/2006-22 ze dne: 

10.10.2006 

platí do: 

10.10.2012 

cena (v K ): 48 nosi : P SU  

Nováková,Z.: ítanka pro 2. ro ník, 1. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 22058/2006-22 ze dne: 

10.10.2006 

platí do: 

10.10.2012 

cena (v K ): 108 nosi : P SU  

Staudková,H. a kol.: ítanka pro 2. ro ník, 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 22058/2006-22 ze dne: 

10.10.2006 

platí do: 

10.10.2012 

cena (v K ): 99 nosi : P SU  

Bradá ová,L. a kol.: ítanka pro 3. ro ník; vydání: 3., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 22058/2006-22 ze dne: 

10.10.2006 

platí do: 

10.10.2012 

cena (v K ): 91 nosi : P SU  

Rezutková,H. a kol.: ítanka pro 4. ro ník; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 22058/2006-22 ze dne: 

10.10.2006 

platí do: 

10.10.2012 

cena (v K ): 91 nosi : P SU  

Rezutková,H. a kol.: ítanka pro 5. ro ník; vydání: 3., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 22058/2006-22 ze dne: 

10.10.2006 

platí do: 

10.10.2012 

cena (v K ): 97 nosi : P SU  

Žá ek,J.;Zmatlíková,H.: Malý tená ; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 22058/2006-22 ze dne: 

10.10.2006 

platí do: 

10.10.2012 

cena (v K ): 118 nosi : P SU  

Žá ek,J.;Zmatlíková,H.: Moje první ítanka; vydání: 4., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 22058/2006-22 ze dne: 

10.10.2006 

platí do: 

10.10.2012 

cena (v K ): 96 nosi : P SU  

Staudková,H. a kol.: Pracovní sešit k ítance pro 2. ro ník, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky 

prodloužena 

Alter 

j.: 22058/2006-22 ze dne: 

10.10.2006 

platí do: 

10.10.2012 

cena (v K ): 28 nosi : P SU  

Špika,M.;Staudková,H.: Pracovní sešit k ítance pro 3. ro ník; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 22058/2006-22 ze dne: 

10.10.2006 

platí do: 

10.10.2012 

cena (v K ): 26 nosi : P SU  

Horá ková,M.;Staudková,H.: Pracovní sešit k ítance pro 4. ro ník; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 22058/2006-22 ze dne: 

10.10.2006 

platí do: 

10.10.2012 

cena (v K ): 44 nosi : P SU  

Špika,M.;Staudková,H.: Pracovní sešit k ítance pro 5. ro ník; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 22058/2006-22 ze dne: 

10.10.2006 

platí do: 

10.10.2012 

cena (v K ): 44 nosi : P SU  

Žá ek, J. a kol: Rozši ující texty ke Slabiká i pro kluky a hol i ky, které tení baví (dopln k keSlabiká i); 

vydání: 2., platnost doložky prodloužena 

Alter 

j.: 22058/2006-22 ze dne: 

10.10.2006 

platí do: 

10.10.2012 

cena (v K ):  nosi : P SU  

Žá ek,J.;Zmatlíková,H.: Slabiká ; vydání: 9., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 22058/2006-22 ze dne: 

10.10.2006 

platí do: 

10.10.2012 

cena (v K ): 110 nosi : P SU  
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Melichárková,I;Švecová,L.: eský jazyk pro 2. ro ník (u ebnice, pracovní sešit, písanka 1, 2); vydání: 1. Dialog 

j.: 16441/2003-22 ze dne: 17.4.2003 platí do: 17.4.2009 cena (v K ):  nosi : P SU  

Stéblová,M.;Stuchlíková,M.;Švejdová,V.: eský jazyk pro 3. ro ník; vydání: 1. Dialog 

j.: 13826/2004-22 ze dne: 13.4.2004 platí do: 13.4.2010 cena (v K ): 149 nosi : P SU  

Stéblová,M.;Stuchlíková,M.;Švejdová,V.: eský jazyk pro 4. ro ník; vydání: 1. Dialog 

j.: 23948/2005-22 ze dne: 7.7.2005 platí do: 7.7.2011 cena (v K ): 139 nosi : P SU  

Melichárková,I.;Št pán,L.;Švecová,L.: eský slabiká  (u ebnice, Zápasíme s tužkou 1 - 2, Písanka 1 - 5); 

vydání: 1. 

Dialog 

j.: 12499/2002-22 ze dne: 8.2.2002 platí do: 8.2.2008 cena (v K ):  nosi : P SU  

Št pán,L.: ítanka plná humoru pro 5. ro ník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Dialog 

j.: 17178/2005-22 ze dne: 8.9.2005 platí do: 8.9.2011 cena (v K ): 129 nosi : P SU  

Št pán,L.: ítanka plná poklad  pro 2. ro ník; vydání: 1. Dialog 

j.: 30820/2000-22 ze dne: 5.12.2000 platí do: 5.12.2006 cena (v K ): 129 nosi : P SU  

Št pán,L.: ítanka plná poklad  pro 4. ro ník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Dialog 

j.: 17178/2005-22 ze dne: 8.9.2005 platí do: 8.9.2011 cena (v K ): 129 nosi : P SU  

Št pán,L.: ítanka pro prv á ky (U nás doma); vydání: 1. Dialog 

j.: 31733/2001-22 ze dne: 

30.11.2001 

platí do: 

30.11.2007 

cena (v K ): 129 nosi : P SU  

Melichárková,I.;Št pán,L.;Švecová,L.: Hurá do abecedy; vydání: 1. Dialog 

j.: 12499/2002-22 ze dne: 8.2.2002 platí do: 8.2.2008 cena (v K ):  nosi : P SU  

Burianová,H.;Jízdná,L.;Tarábková,M.;Halasová,J.: eský jazyk pro 2. ro ník (u ebnice, pracovní sešit k 

mluvnici, písanka 1, 2); vydání: 1. 

Didaktis 

j.: 25691/2003-22 ze dne: 28.8.2003 platí do: 28.8.2009 cena (v K ): 74 + 43 + po 22 nosi : P SU  

Burianová,H.;Jízdná,L.;Nováková,P.;Volf,P.;Halasová,J.: eský jazyk pro 3. ro ník (u ebnice, pracovní sešit k 

u ebnici, písanka 1, 2); vydání: 1. 

Didaktis 

j.: 24626/2004-22 ze dne: 8.9.2004 platí do: 8.9.2010 cena (v K ): 74 + 43 + po 22 nosi : P SU  

Grünhutová,P.;Humpolíková,P.;Volf,V.;Hube áková,L.: eský jazyk pro 4. ro ník (u ebnice, pracovní sešit); 

vydání: 1. 

Didaktis 

j.: 25977/2005-22 ze dne: 5.8.2005 platí do: 5.8.2011 cena (v K ): 109 + 47 nosi : P SU  

Grolichová,S.;Halasová,J.: ítanka pro 2. ro ník základní školy; vydání: 1. Didaktis 

j.: 20220/2003-22 ze dne: 21.5.2003 platí do: 21.5.2009 cena (v K ):  nosi : P SU  

Krupárová,P.;Nováková,P.: ítanka pro 3. ro ník základní školy; vydání: 1. Didaktis 

j.: 21819/2004-22 ze dne: 7.7.2004 platí do: 7.7.2010 cena (v K ): 97 nosi : P SU  

Jurá ková,I.;Hube áková,L.: ítanka pro 4. ro ník základní školy; vydání: 1. Didaktis 

j.: 25978/2005-22 ze dne: 5.8.2005 platí do: 5.8.2011 cena (v K ): 139 nosi : P SU  

Kozlová,M.;Tarábek,P.;Halasová,J.: Písmenká , Slabiká , Velká písanka, Malá písanka 1 - 3, Pr vodce k 

u ebnicím pro 1. ro ník základní školy; vydání: 1. 

Didaktis 

j.: 16359/2002-22 ze dne: 28.3.2002 platí do: 28.3.2008 cena (v K ):  nosi : P SU  

Halasová,J.: Po tení ko pro 1. ro ník základní školy; vydání: 1. Didaktis 

j.: 20219/2003-22 ze dne: 20.5.2003 platí do: 20.5.2009 cena (v K ):  nosi : P SU  

ížková,M.: Cviky pro nácvik písmen, Cviky pro uvoln ní ruky; vydání: 1. Fortuna 

j.: 22421/2005-22 ze dne: 16.6.2005 platí do: 16.6.2011 cena (v K ): 25 + 19 nosi : P SU  

Jošt,J.: Cviky zábavné - jednotažky; vydání: 1. Fortuna 

j.: 22421/2005-22 ze dne: 16.6.2005 platí do: 16.6.2011 cena (v K ): 35 nosi : P SU  

Konopková,L.;Ten lová,V.: eský jazyk pro 2. ro ník (u ebnice 1. a 2. ást, pracovní sešit); vydání: 1., 

platnost doložk y prodloužena 

Fortuna 

j.: 26510/2003-22 ze dne: 25.8.2003 platí do: 25.8.2009 cena (v K ): 79 + 79 + 49 nosi : P SU  

Konopková,L.;Ten lová,V.: eský jazyk pro 3. ro ník (u ebnice 1. a 2. ást, pracovní sešit); vydání: 1., 

platnost doložk y prodloužena 

Fortuna 

j.: 26510/2003-22 ze dne: 25.8.2003 platí do: 25.8.2009 cena (v K ): 79 + 79 + 49 nosi : P SU  

Konopková,L.;Lazáková,M.: eský jazyk pro 4. ro ník (pracovní sešit); vydání: 1. Fortuna 

j.: 19811/2004-22 ze dne: 25.5.2004 platí do: 25.5.2010 cena (v K ): 49 nosi : P SU  

Konopková,L.;Ten lová,V.: eský jazyk pro 4. ro ník (u ebnice 1. a 2. ást); vydání: 1., platnost doložk y 

prodloužena 

Fortuna 

j.: 26510/2003-22 ze dne: 25.8.2003 platí do: 25.8.2009 cena (v K ): 67 + 73 nosi : P SU  

Konopková,L.;Lazáková,M.: eský jazyk pro 5. ro ník (pracovní sešit); vydání: 1. Fortuna 

j.: 22200/2004-22 ze dne: 2.8.2004 platí do: 2.8.2010 cena (v K ): 49 nosi : P SU  
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Konopková,L.;Ten lová,V.: eský jazyk pro 5. ro ník (u ebnice 1. a 2. ást); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Fortuna 

j.: 26510/2003-22 ze dne: 25.8.2003 platí do: 25.8.2009 cena (v K ): 76 + 79 nosi : P SU  

Brukner,J.; ížková,M.: tení pro malé školáky - 4. díl Slabiká e; vydání: 3., platnost doložky prodloužena Fortuna 

j.: 14832/2006-22 ze dne: 11.7.2006 platí do: 11.7.2012 cena (v K ): 64 nosi : P SU  

ížková,M.: tení pro prv á ky I; vydání: 1. Fortuna 

j.: 22421/2005-22 ze dne: 16.6.2005 platí do: 16.6.2011 cena (v K ): 105 nosi : P SU  

ížková,M.: Písanka 1 - 6; vydání: 1. Fortuna 

j.: 22421/2005-22 ze dne: 16.6.2005 platí do: 16.6.2011 cena (v K ): 60 nosi : P SU  

ížková,M. a kol.: Poj me si íst - 3. díl Slabiká e; vydání: 4., platnost doložky prodloužena Fortuna 

j.: 14832/2006-22 ze dne: 11.7.2006 platí do: 11.7.2012 cena (v K ): 59 nosi : P SU  

Pišlová,S.; ížková,M.;Linc,V.;Mertin,M.: Poj me si hrát - 1. sešit Slabiká e; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Fortuna 

j.: 22421/2005-22 ze dne: 16.6.2005 platí do: 16.6.2011 cena (v K ): 60 nosi : P SU  

ížková,M.;Linc,V.: Soubor p ti cvi ných sešit , Soubor p ti písanek pro 1. ro ník, Vyst ihovací písmenka; 

vydání: 2., platnost doložky prodloužena 

Fortuna 

j.: 14832/2006-22 ze dne: 11.7.2006 platí do: 11.7.2012 cena (v K ): 59 + 59 + 63 nosi : P SU  

Linc a kol.: Veselá abeceda - 2. díl Slabiká e; vydání: 4., platnost doložky prodloužena Fortuna 

j.: 14832/2006-22 ze dne: 11.7.2006 platí do: 11.7.2012 cena (v K ): 59 nosi : P SU  

Toman,J. a kol.: ítanka pro 2. ro ník ZŠ - tení pro radost; vydání: 4., platnost doložky prodloužena Fortuna 

j.: 27599/2005-22 ze dne: 10.3.2006 platí do: 10.3.2012 cena (v K ): 75 nosi : P SU  

Toman,J. a kol.: ítanka pro 3. ro ník ZŠ - teme pro pot šení; vydání: 4., platnost doložky prodloužena Fortuna 

j.: 27599/2005-22 ze dne: 10.3.2006 platí do: 10.3.2012 cena (v K ): 79 nosi : P SU  

Toman,J. a kol.: ítanka pro 4. ro ník ZŠ - Já tená  a m j sv t; vydání: 3., platnost doložky prodloužena Fortuna 

j.: 27599/2005-22 ze dne: 10.3.2006 platí do: 10.3.2012 cena (v K ): 67 nosi : P SU  

Toman,J. a kol.: ítanka pro 5. ro ník ZŠ - Dobrodružství s etbou; vydání: 3., platnost doložky prodloužena Fortuna 

j.: 27599/2005-22 ze dne: 10.3.2006 platí do: 10.3.2012 cena (v K ): 79 nosi : P SU  

Hanzová,M.;Huta ová,I.: ítanka pro 4. ro ník základní školy; vydání: 1. Fragment 

j.: 13469/2004/22 ze dne: 

16.11.2004 

platí do: 

16.11.2010 

cena (v K ): 149 nosi : P SU  

Hanzová,M.;Huta ová,I.: ítanka pro 5. ro ník základní školy; vydání: 1. Fragment 

j.: 14156/2003-22 ze dne: 28.5.2003 platí do: 28.5.2009 cena (v K ): 149 nosi : P SU  

Fialová,Z.;Podzimek,J.: ítanka s literární výchovou 4; vydání: 1., platnost doložky prodloužena MOBY DICK 

j.: 20256/2004-22 ze dne: 2.6.2004 platí do: 2.6.2010 cena (v K ): 98.5 nosi : P SU  

Fialová,Z.;Podzimek,J.: ítanka s literární výchovou 5; vydání: 1., platnost doložky prodloužena MOBY DICK 

j.: 20256/2004-22 ze dne: 2.6.2004 platí do: 2.6.2010 cena (v K ): 98.5 nosi : P SU  

Mühlhauserová,H.;Janá ková,Z.;P íborská,O.: eský jazyk 2 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Nová škola 

j.: 13751/2001-22 ze dne: 22.3.2001 platí do: 22.3.2007 cena (v K ):  nosi : P SU  

P íborská,O.;Mühlhauserová,H.: eský jazyk 4 (u ebnice a pracovní sešit Poradíš si s pravopisem ?); 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Nová škola 

j.: 25135/2003-22 ze dne: 18.8.2003 platí do: 18.8.2009 cena (v K ): 54 + 32 nosi : P SU  

Chýlová,H. a kol.: eský jazyk 5 (u ebnice a pracovní sešity Dokážeš psát bez chyb ?, Pravopis p ídavných 

jmen); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Nová škola 

j.: 25136/2003-22 ze dne: 18.8.2003 platí do: 18.8.2009 cena (v K ): 52 + 24 + 22 nosi : P SU  

Horáková,Z.;Janá ková,Z.;Procházková,E.: ítanka pro 2. ro ník; vydání: 1. Nová škola 

j.: 12246/2002-22 ze dne: 4.2.2002 platí do: 4.2.2008 cena (v K ): 75 nosi : P SU  

Janá ková,Z. a kol.: ítanka pro 3. ro ník (u ebnice a písanka 1. a 2. díl); vydání: 1. Nová škola 

j.: 25101/2002-22 ze dne: 22.8.2002 platí do: 22.8.2008 cena (v K ): 75 nosi : P SU  

Janá ková,Z. a kol.: ítanka pro 4. ro ník; vydání: 1. Nová škola 

j.: 18783/2003-22 ze dne: 12.5.2003 platí do: 12.5.2009 cena (v K ): 75 nosi : P SU  

Janá ková,Z. a kol.: ítanka pro 5. ro ník; vydání: 1. Nová škola 

j.: 25140/2003-22 ze dne: 29.8.2003 platí do: 29.8.2009 cena (v K ): 95 nosi : P SU  

Procházková,E.: Moje první psaní (Uvol ovací cviky s íkadly); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Nová škola 

j.: 22647/2005-22 ze dne: 20.6.2005 platí do: 20.6.2011 cena (v K ): 25 nosi : P SU  

Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Písanka 1 - 4 pro 1. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Nová škola 

j.: 22647/2005-22 ze dne: 20.6.2005 platí do: 20.6.2011 cena (v K ): po 14 nosi : P SU  
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Procházková,E.;Horáková,Z.;Janá ková,Z.: Písanka pro 2. ro ník základní školy, 1. a 2. díl; vydání: 1. Nová škola 

j.: 12246/2002-22 ze dne: 4.2.2002 platí do: 4.2.2008 cena (v K ): po 16 nosi : P SU  

Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Slabiká  pro 1. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Nová škola 

j.: 22647/2005-22 ze dne: 20.6.2005 platí do: 20.6.2011 cena (v K ): 90 nosi : P SU  

Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Živá abeceda pro 1. ro ník ZŠ; vydání: 3., platnost doložky prodloužena Nová škola 

j.: 22647/2005-22 ze dne: 20.6.2005 platí do: 20.6.2011 cena (v K ): 49 nosi : P SU  

Hauser,P.;Kneselová,H.;Klímová,K.: eský jazyk pro 5. ro ník (u ebnice); vydání: 1. Pansofia 

j.: 32365/2000-22 ze dne: 6.12.2000 platí do: 6.12.2006 cena (v K ): 39 nosi : P SU  

Horník,L.: Písmenkové pohádky (pracovní sešit k Pohádkovému slabiká i); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Pansofia 

j.: 32372/2000-22 ze dne: 5.1.2001 platí do: 5.1.2007 cena (v K ):  nosi : P SU  

Horník,L.: Pohádkový slabiká ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Pansofia 

j.: 32372/2000-22 ze dne: 5.1.2001 platí do: 5.1.2007 cena (v K ):  nosi : P SU  

Horník,L.: Pracovní sešit pro druháky (Sbírka úloh z eského jazyka); vydání: 1. Pansofia 

j.: 10565/2001-22 ze dne: 22.1.2001 platí do: 22.1.2007 cena (v K ): 39 nosi : P SU  

Horník,L.: Pracovní sešit z eského jazyka 4; vydání: 1. Pansofia 

j.: 10565/2001-22 ze dne: 22.1.2001 platí do: 22.1.2007 cena (v K ): 39 nosi : P SU  

Horník,L.: Pracovní sešit z eského jazyka 5; vydání: 1. Pansofia 

j.: 32365/2000-22 ze dne: 6.12.2000 platí do: 6.12.2006 cena (v K ): 39 nosi : P SU  

Taubenhanslová,K.;Ulrychová,I.: teme si a hrajeme 1 pro základní školu (tvo ivá dramatika); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

Pansofia 

j.: 17284/2001-22 ze dne: 10.5.2001 platí do: 10.5.2007 cena (v K ): 69 nosi : P SU  

Taubenhanslová,K.;Ulrychová,I.: teme si a hrajeme 2 pro základní školu (tvo ivá dramatika); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

Pansofia 

j.: 17284/2001-22 ze dne: 10.5.2001 platí do: 10.5.2007 cena (v K ): 69 nosi : P SU  

Taubenhanslová,K.;Ulrychová,I.: teme si a hrajeme 3 pro základní školu (tvo ivá dramatika); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

Pansofia 

j.: 17284/2001-22 ze dne: 10.5.2001 platí do: 10.5.2007 cena (v K ): 69 nosi : P SU  

Šrut,P.;Mikulenková,H.: eský slabiká  pro 1. ro ník, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 14834/2006-22 ze dne: 31.7.2006 platí do: 31.7.2010 cena (v K ): 49 nosi : P SU  

Mikulenková,H.: Jája a Ota - Písanka 1 a 2, íslice - Písanka 3, Tom a Mimi - Cviky; vydání: 2., platnost 

doložky prodloužena 

Prodos 

j.: 14834/2006-22 ze dne: 31.7.2006 platí do: 31.7.2010 cena (v K ): po 15 + 11 + 15 nosi : P SU  

Ba ková,B.;Mikulenková,H.: ítanka pro 2. ro ník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 11450/2000-22 ze dne: 18.1.2000 platí do: 18.1.2006 cena (v K ): 94.5 nosi : P SU  

Ba ková,B.;Mikulenková,H.: ítanka pro 3. ro ník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 11451/2000-22 ze dne: 18.1.2000 platí do: 18.1.2006 cena (v K ): 94.5 nosi : P SU  

Dorovská,D.; e ichová,V.: ítanka pro 4. ro ník (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Prodos 

j.: 25285/2000-22 ze dne: 15.8.2000 platí do: 15.8.2006 cena (v K ): 88,20 + 27,30 nosi : P SU  

Dorovská,D.; e ichová,V.: ítanka pro 5. ro ník (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 2., platnost doložky 

prodloužena 

Prodos 

j.: 15078/2006-22 ze dne: 7.6.2006 platí do: 7.6.2010 cena (v K ): 63 + 24 nosi : P SU  

Šrut,P.;Krej ová,Z.: Otíkova ítanka pro 1. a 2. ro ník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 11199/2002-22 ze dne: 15.1.2002 platí do: 15.1.2008 cena (v K ): 105 nosi : P SU  

Ba ková,B.;Mikulenková,H.: Víš, co teš? - pracovní sešit k ítance pro 2. ro ník; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Prodos 

j.: 11450/2000-22 ze dne: 18.1.2000 platí do: 18.1.2006 cena (v K ): 16.8 nosi : P SU  

Ba ková,B.;Mikulenková,H.: Víš, co teš? - pracovní sešit k ítance pro 3. ro ník; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Prodos 

j.: 11451/2000-22 ze dne: 18.1.2000 platí do: 18.1.2006 cena (v K ): 16.8 nosi : P SU  

Mikulenková,H. a kol.: eský jazyk pro 2. ro ník (u ebnice 1, 2); vydání: 2. vydání Prodos 

j.: 34591/2005-22 ze dne: 23.3.2006 platí do: 23.3.2012 cena (v K ): po 36 nosi : P SU  

Mikulenková,H. a kol.: eský jazyk pro 3. ro ník (u ebnice 1. a 2. díl); vydání: 2., platnost doložky 

prodloužena 

Prodos 

j.: 8516/2006-22 ze dne: 30.3.2006 platí do: 30.3.2012 cena (v K ): po 36 nosi : P SU  

Mikulenková,H.: eský jazyk pro 4. ro ník, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 17554/2004-22 ze dne: 12.5.2004 platí do: 12.5.2010 cena (v K ): po 36 nosi : P SU  
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Mikulenková,H. a kol.: Moje písanka pro 3. ro ník (1. a 2. díl); vydání: 2., platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 8516/2006-22 ze dne: 30.3.2006 platí do: 30.3.2012 cena (v K ): po 36 nosi : P SU  

Mikulenková,H. a kol.: P lhodinky psaní 1, 2 (pracovní sešit eský jazyk pro 2. ro ník, Písanka 1, 2 pro 2. 

ro ník); vydání: 2. vydání 

Prodos 

j.: 34591/2005-22 ze dne: 23.3.2006 platí do: 23.3.2012 cena (v K ): 15 nosi : P SU  

Mikulenková,H.;Malý,R.: eský jazyk 2 (u ebnice a pracovní sešit I, II); vydání: 1. Prodos 

j.: 26572/2002-22 ze dne: 23.9.2002 platí do: 23.9.2008 cena (v K ): 84 + 50 + 15 + 15 nosi : P SU  

Mikulenková,H.;Malý,R.: eský jazyk 3 (u ebnice a pracovní sešit I, II); vydání: 1. Prodos 

j.: 33100/2003-22 ze dne: 30.1.2004 platí do: 30.1.2010 cena (v K ): 84 + 50 + 15 + 15 nosi : P SU  

Mikulenková,H.;Malý,R.: Pracovní sešit ke Slabiká i I, II, III; Cviky; Písanky 1, 2, 3; vydání: 1. Prodos 

j.: 20086/2004-22 ze dne: 6.8.2004 platí do: 6.8.2010 cena (v K ): 15 + 22 + 22 + 15 

+ po 17 

nosi : P SU  

Mikulenková,H.;Malý,R.: Slabiká ; vydání: 1. Prodos 

j.: 20086/2004-22 ze dne: 6.8.2004 platí do: 6.8.2010 cena (v K ): 92 nosi : P SU  

Mikulenková,H.;Malý,R.: ítanka 2 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Prodos 

j.: 24639/2002-22 ze dne: 23.9.2002 platí do: 23.9.2008 cena (v K ): 80 (m kká 

vazba), 95 (tvrdá vazba) + 40 

nosi : P SU  

Mikulenková,H.;Malý,R.: ítanka 3 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Prodos 

j.: 18644/2003-22 ze dne: 22.5.2003 platí do: 22.5.2009 cena (v K ): 85 (m kká 

vazba), 100 (tvrdá vazba) + 40 

nosi : P SU  

Gebhartová,V.;Brukner,J.: ítanka pro 2. ro ník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena Scientia 

j.: 21526/2001-22 ze dne: 13.7.2001 platí do: 13.7.2007 cena (v K ): 60 nosi : P SU  

Havel,J.;Hrn í ,S.: ítanka pro 4. ro ník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena Scientia 

j.: 21525/2001-22 ze dne: 13.7.2001 platí do: 13.7.2007 cena (v K ): 79.8 nosi : P SU  

Styblík,V.;Dvo áková,Z.;Ondrášková,K.: eský jazyk pro 2. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 23228/2002-22 ze dne: 21.8.2002 platí do: 21.8.2008 cena (v K ): 73 nosi : P SU  

Styblík,V.;Dvo áková,Z.;Ondrášková,K.;Buriánková,M.: eský jazyk pro 2. ro ník ZŠ - pracovní sešit; 

vydání: 1. 

SPN, a.s. 

j.: 21284/2001-22 ze dne: 12.7.2001 platí do: 12.7.2007 cena (v K ): 55 nosi : P SU  

Styblík,V.;Dvo áková,Z.: eský jazyk pro 3. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 23228/2002-22 ze dne: 21.8.2002 platí do: 21.8.2008 cena (v K ): 75 nosi : P SU  

Styblík,V.;Dvo áková,Z.;Ondrášková,K.;Buriánková,M.: eský jazyk pro 3. ro ník ZŠ - pracovní sešit; 

vydání: 1. 

SPN, a.s. 

j.: 31917/2001-22 ze dne: 

28.12.2001 

platí do: 

28.12.2007 

cena (v K ): 55 nosi : P SU  

Styblík,V.;Dvo áková,Z.: eský jazyk pro 4. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 23228/2002-22 ze dne: 21.8.2002 platí do: 21.8.2008 cena (v K ): 77 nosi : P SU  

Styblík,V.;Dvo áková,Z.;Ondrášková,K.;Buriánková,M.: eský jazyk pro 4. ro ník ZŠ - pracovní sešit; 

vydání: 1. 

SPN, a.s. 

j.: 23227/2002-22 ze dne: 19.7.2002 platí do: 19.7.2008 cena (v K ): 55 nosi : P SU  

Styblík,V.;Dvo áková,Z.: eský jazyk pro 5. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 23228/2002-22 ze dne: 21.8.2002 platí do: 21.8.2008 cena (v K ): 77 nosi : P SU  

Styblík,V.;Dvo áková,Z.;Ondrášková,K.;Buriánková,M.: eský jazyk pro 5. ro ník ZŠ - pracovní sešit; 

vydání: 1. 

SPN, a.s. 

j.: 14106/2003-22 ze dne: 21.5.2003 platí do: 21.5.2009 cena (v K ): 55 nosi : P SU  

Wagnerová,J.: ítanka pro prv á ky; vydání: 1. SPN, a.s. 

j.: 23008/2003-22 ze dne: 1.8.2003 platí do: 1.8.2009 cena (v K ): 75 nosi : P SU  

Wagnerová,J.;Wagner,V.: Kresebné uvol ovací cviky pro prv á ky; vydání: 1. SPN, a.s. 

j.: 23009/2003-22 ze dne: 1.8.2003 platí do: 1.8.2009 cena (v K ): 35 nosi : P SU  

Wagnerová,J.: Písanky pro prv á ky (5 ks); vydání: 1. SPN, a.s. 

j.: 16204/2004-22 ze dne: 7.4.2004 platí do: 7.4.2010 cena (v K ): 59 nosi : P SU  

Wagnerová,J.;Václavovi ová,J.: U íme se íst - pracovní sešit k 1. dílu u ebnice pro 1. ro ník ZŠ; vydání: 1. SPN, a.s. 

j.: 22098/2002-22 ze dne: 21.8.2002 platí do: 21.8.2008 cena (v K ): 75 nosi : P SU  

Wagnerová,J.: U íme se íst - U ebnice tení pro 1. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 16204/2004-22 ze dne: 7.4.2004 platí do: 7.4.2010 cena (v K ): 59 nosi : P SU  

Hošnová,E.;Šmejkalová,M.;Pišlová,S.;Buriánková,M.: eský jazyk pro 2. ro ník (u ebnice a pracovní sešit); 

vydání: 1. 

SPN, a.s. 

j.: 14886/2006-22 ze dne: 18.7.2006 platí do: 18.7.2012 cena (v K ): 95/105 + 59/69 nosi : P SU  
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Pot ková,J.: eský jazyk pro 1. t ídu ZŠ (Živá abeceda, Slabiká , ítanka, Písanka 1. - 5. díl); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

Studio 1+1 

j.: 34593/2005-22 ze dne: 6.1.2006 platí do: 6.1.2012 cena (v K ): komplet 147 nosi : P SU  

Pot ková,J.: eský jazyk pro 3. t ídu ZŠ (u ebnice 1. a 2. díl, pracovní sešit 1. a 2. díl, Písanky 1. - 3. díl); 

vydání: 1. 

Studio 1+1 

j.: 23563/2005-22 ze dne: 20.8.2001 platí do: 20.8.2007 cena (v K ): U - 40 + 44, PS - 

po 49, písanka - po 8,20 

nosi : P SU  

Pot ková,J.: eský jazyk pro 4. ro ník ZŠ (u ebnice 1. a 2. díl, pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1. Studio 1+1 

j.: 22019/2004-22 ze dne: 11.8.2004 platí do: 11.8.2010 cena (v K ): U - 44, PS - po 34 nosi : P SU  

Pot ková,J.: eský jazyk pro 5. ro ník ZŠ (u ebnice 1. a 2. díl, pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1. Studio 1+1 

j.: 5987/2006-22 ze dne: 21.6.2006 platí do: 21.6.2012 cena (v K ): U - 56, PS - po 39 nosi : P SU  

Pot ková,J.: ítanka pro 3. ro ník ZŠ; vydání: 1. Studio 1+1 

j.: 23563/2005-22 ze dne: 20.8.2001 platí do: 20.8.2007 cena (v K ): 104 nosi : P SU  

Pot ková,J.: ítanka pro 4. ro ník ZŠ; vydání: 1. Studio 1+1 

j.: 22019/2004-23 ze dne: 11.8.2004 platí do: 11.8.2010 cena (v K ): 104 nosi : P SU  

eský jazyk (2. stupe ) 

Hrdli ková,H.;Beránková,E.;Rudolf,S.: eský jazyk pro 6. ro ník ZŠ a nižší ro níky víceletých gymnázií (I. díl - 

U ivo o jazyce, II. díl - Jazykové projevy, sloh, III. díl - P ehledy, tabulky, rozbory, cvi ení); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

Alter 

j.: 13485/2004-22 ze dne: 10.3.2005 platí do: 10.3.2011 cena (v K ): 88 + 42 + 44 nosi : P SU  

Hrdli ková,H.;Klíma,I. a kol.: eský jazyk pro 8. ro ník ZŠ a nižší ro níky víceletých gymnázií (I. díl - U ivo o 

jazyce, II. díl - Sloh, sd lování a vým na informací, III. díl - P ehledy, tabulky, rozbory, cvi ení); 

vydání: 1. 

Alter 

j.: 27718/2000-22 ze dne: 27.9.2000 platí do: 27.9.2006 cena (v K ): 84 + 42 + 44,10 nosi : P SU  

Hrdli ková,H. a kol.: eský jazyk pro 9. ro ník ZŠ a nižší ro níky víceletých gymnázií (I. díl - U ivo o jazyce, 

II. díl - Sd lování a vým na informací, Sloh, III. díl - P ehledy, tabulky, rozbory, cvi ení); vydání: 1. 

Alter 

j.: 22889/2001-22 ze dne: 2.10.2001 platí do: 2.10.2007 cena (v K ): 84 + 42 + 44,10 nosi : P SU  

Bradá ová,L.;Horá ková,M. a kol.: ítanka pro 6. ro ník ZŠ, výb r text ; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Alter 

j.: 31457/2004-22 ze dne: 14.2.2005 platí do: 14.2.2011 cena (v K ): m kká vazba -88, 

tvrdá vazba -108,60 

nosi : P SU  

Horá ková,M.;Rezutková,H. a kol.: ítanka pro 8. ro ník a nižší ro níky víceletých gymnázií; vydání: 1. Alter 

j.: 27719/2000-22 ze dne: 25.9.2000 platí do: 25.9.2006 cena (v K ): m kká vazba -

115, tvrdá vazba -134,40 

nosi : P SU  

Lískovcová,M.;Rezutková,H. a kol.: ítanka pro 9. ro ník a nižší ro níky víceletých gymnázií; vydání: 1. Alter 

j.: 18479/2001-22 ze dne: 25.6.2001 platí do: 25.6.2007 cena (v K ): m kká vazba -

115, tvrdá vazba -134,40 

nosi : P SU  

Horá ková,M.;Staudková,H. a kol.: Literární výchova pro 6. ro ník ZŠ a nižší ro níky víceletých gymnázií  

(dopln k k ítance pro 6. ro ník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Alter 

j.: 31457/2004-22 ze dne: 14.2.2005 platí do: 14.2.2011 cena (v K ): 20 nosi : P SU  

Horá ková,M.;Staudková,H. a kol.: Literární výchova pro 8. ro ník ZŠ a nižší ro níky víceletých gymnázií  

(dopln k k ítance pro 8. ro ník); vydání: 1. 

Alter 

j.: 27719/2000-22 ze dne: 25.9.2000 platí do: 25.9.2006 cena (v K ): 35 nosi : P SU  

Lískovcová,M.;Staudková,H. a kol.: Literární výchova pro 9. ro ník ZŠ a nižší ro níky víceletých gymnázií  

(dopln k k ítance pro 9. ro ník); vydání: 1. 

Alter 

j.: 18479/2001-22 ze dne: 25.6.2001 platí do: 25.6.2007 cena (v K ): 35 nosi : P SU  

Št pán,L.;Richter,V.: ítanka plná humoru pro 6. ro ník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Dialog 

j.: 26516/2005-22 ze dne: 8.9.2005 platí do: 8.9.2011 cena (v K ): 129 nosi : P SU  

Št pán,L.;Richter,V.: ítanka plná humoru pro 7. ro ník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Dialog 

j.: 26516/2005-22 ze dne: 8.9.2005 platí do: 8.9.2011 cena (v K ): 129 nosi : P SU  

Št pán,L.: ítanka plná p íb h  pro 8. ro ník; vydání: 1. Dialog 

j.: 18065/2002-22 ze dne: 23.4.2002 platí do: 23.4.2008 cena (v K ): 139 nosi : P SU  

Št pán,L.: ítanka plná p íb h  pro 9. ro ník; vydání: 1. Dialog 

j.: 25006/2002-22 ze dne: 21.8.2002 platí do: 21.8.2008 cena (v K ): 139 nosi : P SU  

Havránek;Jedli ka: Stru ná mluvnice eská; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fortuna 

j.: 20368/2003-22 ze dne: 7.7.2003 platí do: 7.7.2009 cena (v K ): 107 nosi : P  

Beránková,E.;Lederbuchová,L.: Trocha literární teorie; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fortuna 

j.: 12127/2005-22 ze dne: 3.2.2005 platí do: 3.2.2011 cena (v K ): 85 nosi : P  

Český jazyk (2. stupeň)
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e ková,J.;Solfronková,J.;Marinková,H.: ítanka pro 6. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fortuna 

j.: 23033/2004-22 ze dne: 16.9.2004 platí do: 16.9.2010 cena (v K ): 69 nosi : P SU  

e ková,J.;Dejmalová,K.;Marinková,H.: ítanka pro 7. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fortuna 

j.: 23033/2004-22 ze dne: 16.9.2004 platí do: 16.9.2010 cena (v K ): 69 nosi : P SU  

e ková,J.;Jonáková,A.;Marinková,H.: ítanka pro 8. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fortuna 

j.: 23033/2004-22 ze dne: 16.9.2004 platí do: 16.9.2010 cena (v K ): 69 nosi : P SU  

e ková,J.;Dejmalová,K.;Jonáková,A.: ítanka pro 9. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fortuna 

j.: 23033/2004-22 ze dne: 16.9.2004 platí do: 16.9.2010 cena (v K ): 69 nosi : P SU  

Nezkusil,V.: Literární výchova pro 6. - 7. ro ník ZŠ - Rozmluvy o sv t  literatury; vydání: 3. vydání, platnost 

doložky prodloužena 

Fortuna 

j.: 30439/2005-22 ze dne: 23.3.2006 platí do: 23.3.2012 cena (v K ): 78 nosi : P SU  

Nezkusil,V.: Literární výchova pro 8. ro ník ZŠ a pro odpovídající ro níky víceletých gymnázií - Úvod do sv ta 

literatury I, II; vydání: 3. vydání, platnost doložky prodloužena 

Fortuna 

j.: 30439/2005-22 ze dne: 23.3.2006 platí do: 23.3.2012 cena (v K ): 74 + 76 nosi : P SU  

Nezkusil,V.: Literární výchova pro 9. ro ník ZŠ a pro odpovídající ro níky víceletých gymnázií - Výpravy do 

sv ta literatury I; vydání: 4. vydání, platnost doložky prodloužena 

Fortuna 

j.: 30439/2005-22 ze dne: 23.3.2006 platí do: 23.3.2012 cena (v K ): 79 nosi : P SU  

Nezkusil,V.: Literární výchova pro 9. ro ník ZŠ a pro odpovídající ro níky víceletých gymnázií - Výpravy do 

sv ta literatury II; vydání: 2. vydání, platnost doložky prodloužena 

Fortuna 

j.: 30439/2005-22 ze dne: 23.3.2006 platí do: 23.3.2012 cena (v K ): 79 nosi : P SU  

Fucimanová,M.: Sloh pro 6. - 9. ro ník ZŠ; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Fortuna 

j.: 15024/2002-22 ze dne: 7.3.2003 platí do: 7.3.2009 cena (v K ): 79 nosi : P SU  

Krausová,Z.;Teršová,R.: eský jazyk pro 6. ro ník základní školy a primu víceletého gymnázia; vydání: 1. Fraus 

j.: 18641/2003-22 ze dne: 22.5.2003 platí do: 22.5.2009 cena (v K ):  nosi : P SU  

Krausová,Z.;Teršová,R.: eský jazyk pro 7. ro ník základní školy a sekundu víceletého gymnázia (u ebnice a 

pracovní sešit); vydání: 1. 

Fraus 

j.: 23717/2004-22 ze dne: 9.8.2004 platí do: 9.8.2010 cena (v K ): 120 + 60 nosi : P SU  

Krausová,Z.;Pašková,M.: eský jazyk pro 8. ro ník základní školy a tercii víceletého gymnázia (u ebnice a 

pracovní sešit); vydání: 1. 

Fraus 

j.: 23435/2005-22 ze dne: 19.7.2005 platí do: 19.7.2011 cena (v K ): 129 + 60 nosi : P SU  

Krausová,Z.;Pašková,M.;Va ková,J.: eský jazyk pro 9. ro ník základní školy a kvartu víceletého gymnázia 

(u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. 

Fraus 

j.: 20603/2006-22 ze dne: 30.8.2006 platí do: 30.8.2012 cena (v K ): 129 + 59 nosi : P SU  

Lederbuchová,L.;Beránková,E.: ítanka pro 6. ro ník základní školy a primu víceletého gymnázia; vydání: 1. Fraus 

j.: 18984/2003-22 ze dne: 1.8.2003 platí do: 1.8.2009 cena (v K ): 129 nosi : P SU  

Lederbuchová,L.;Beránková,E.: ítanka pro 7. ro ník základní školy a odpovídající ro ník víceletého 

gymnázia; vydání: 1. 

Fraus 

j.: 23718/2004-22 ze dne: 13.8.2004 platí do: 13.8.2010 cena (v K ): 139 nosi : P SU  

Lederbuchová,L.;Stehlíková,M.: ítanka pro 8. ro ník základní školy a odpovídající ro ník víceletého 

gymnázia; vydání: 1. 

Fraus 

j.: 24972/2005-22 ze dne: 5.8.2005 platí do: 5.8.2011 cena (v K ): 149 nosi : P SU  

Lederbuchová,L.;Stehlíková,M.: ítanka pro 9. ro ník základní školy a odpovídající ro ník víceletého 

gymnázia; vydání: 1. 

Fraus 

j.: 20604/2006-22 ze dne: 31.8.2006 platí do: 31.8.2012 cena (v K ): 149 nosi : P SU  

Uli ný,O. a kol.: eský jazyk 6 (u ebnice a Cvi ení); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Jinan 

j.: 25970/2005-22 ze dne: 12.1.2006 platí do: 12.1.2012 cena (v K ): 74 + 39 nosi : P SU  

Uli ný,O. a kol.: eský jazyk 7 (u ebnice a Cvi ení); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Jinan 

j.: 25970/2005-22 ze dne: 12.1.2006 platí do: 12.1.2012 cena (v K ): 74 + 39 nosi : P SU  

Uli ný,O. a kol.: eský jazyk 8 (u ebnice a Cvi ení); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Jinan 

j.: 25970/2005-22 ze dne: 12.1.2006 platí do: 12.1.2012 cena (v K ): 94 + 39 nosi : P SU  

Uli ný,O. a kol.: eský jazyk 9 (u ebnice a Cvi ení); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Jinan 

j.: 25970/2005-22 ze dne: 12.1.2006 platí do: 12.1.2012 cena (v K ): 89 + 47 nosi : P SU  

Fialová,Z.;Podzimek,J.: ítanka s literární výchovou 6; vydání: 1., platnost doložky prodloužena MOBY DICK 

j.: 20257/2004-22 ze dne: 2.6.2004 platí do: 2.6.2010 cena (v K ): 98.5 nosi : P SU  

Fialová,Z.;Podzimek,J.: ítanka s literární výchovou 7; vydání: 1., platnost doložky prodloužena MOBY DICK 

j.: 20257/2004-22 ze dne: 2.6.2004 platí do: 2.6.2010 cena (v K ): 105 nosi : P SU  

Fialová,Z.;Podzimek,J.: ítanka s literární výchovou 8; vydání: 1., platnost doložky prodloužena MOBY DICK 

j.: 20257/2004-22 ze dne: 2.6.2004 platí do: 2.6.2010 cena (v K ): 105 nosi : P SU  
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Fialová,Z.;Podzimek,J.: ítanka s literární výchovou 9; vydání: 1., platnost doložky prodloužena MOBY DICK 

j.: 20257/2004-22 ze dne: 2.6.2004 platí do: 2.6.2010 cena (v K ): 105 nosi : P SU  

Hauser,P. a kol.: eština hrav  (Cvi ebnice pro 9. ro ník ZŠ a nižší gymnázium); vydání: 1. Pansofia 

j.: 19881/2002-22 ze dne: 28.8.2002 platí do: 28.8.2008 cena (v K ): 49 nosi : P SU  

Hirschová,M.: eský jazyk 6; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 17555/2004-22 ze dne: 12.5.2004 platí do: 12.5.2010 cena (v K ): 78 nosi : P SU  

Hirschová,M.: eský jazyk 7; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 17556/2004-22 ze dne: 12.5.2004 platí do: 12.5.2010 cena (v K ): 78 nosi : P SU  

Hirschová,M.: eský jazyk 8; vydání: 1. Prodos 

j.: 11189/2000-22 ze dne: 19.1.2000 platí do: 19.1.2006 cena (v K ): 77.7 nosi : P SU  

Hirschová,M.: eský jazyk 9; vydání: 1. Prodos 

j.: 12207/2001-22 ze dne: 19.2.2001 platí do: 19.2.2007 cena (v K ): 77.7 nosi : P SU  

Dorovská,D.; e ichová,V.: ítanka 6 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 17557/2004-22 ze dne: 12.5.2004 platí do: 12.5.2010 cena (v K ): 133 + 28 nosi : P SU  

Dorovská,D.; e ichová,V.: ítanka 7 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Prodos 

j.: 15120/2005-22 ze dne: 20.7.2005 platí do: 20.7.2011 cena (v K ): 132,30 + 27,30 nosi : P SU  

Dorovská,D.; e ichová,V.: ítanka 8 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 2. Prodos 

j.: 18865/2006-22 ze dne: 31.7.2006 platí do: 31.7.2012 cena (v K ): 133 + 28 nosi : P SU  

Dorovská,D.; e ichová,V.: ítanka 9 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Prodos 

j.: 20485/2001-22 ze dne: 28.6.2001 platí do: 28.6.2007 cena (v K ): 147,00 + 39,90 nosi : P SU  

Šrut,P.;Lukešová,B.;Slavíková,J.: ítanka pro 8. ro ník základní školy; vydání: 1. Scientia 

j.: 13867/2001-22 ze dne: 10.5.2001 platí do: 10.5.2007 cena (v K ): 125 nosi : P SU  

Šrut,P.;Lukešová,B.;Slavíková,J.: ítanka pro 9. ro ník základní školy; vydání: 1. Scientia 

j.: 25055/2002-22 ze dne: 21.8.2002 platí do: 21.8.2008 cena (v K ): 125 nosi : P SU  

Müllerová,O.;Hoffmannová,J.;Hoffmann,B.: eský jazyk 6 (Mluvnice, Literatura a komunikace, Procvi ujeme, 

opakujeme); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SPL - Práce 

j.: 22398/2004-22 ze dne: 3.8.2004 platí do: 3.8.2010 cena (v K ): 89 + 99 + 59 nosi : P SU  

Müllerová,O.;Hoffmannová,J.;Hoffmann,B.: eský jazyk 7 (Mluvnice, Literatura a komunikace, Procvi ujeme, 

opakujeme); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SPL - Práce 

j.: 6915/2006-22 ze dne: 23.3.2006 platí do: 23.3.2012 cena (v K ): 89 + 99 + 59 nosi : P SU  

Müllerová,O.;Hoffmannová,J.;Hoffmann,B.: eský jazyk 8 (Mluvnice, Literatura a komunikace, Procvi ujeme, 

opakujeme); vydání: 2., platnost doložky prodloužena 

SPL - Práce 

j.: 20600/2006-22 ze dne: 5.9.2006 platí do: 5.9.2012 cena (v K ): 89 + 99 + 59 nosi : P SU  

Müllerová,O.;Hoffmannová,J.;Hoffmann,B.: eský jazyk 9 (Mluvnice, Literatura a komunikace, Procvi ujeme, 

opakujeme); vydání: 2., platnost doložky prodloužena 

SPL - Práce 

j.: 20600/2006-22 ze dne: 5.9.2006 platí do: 5.9.2012 cena (v K ): 89 + 119 + 59 nosi : P SU  

Styblík.V. a kol.: Základní mluvnice eského jazyka; vydání: 1. SPN, a.s. 

j.: 5680/2006-22 ze dne: 8.3.2006 platí do: 8.3.2012 cena (v K ): 95 nosi : P  

Styblík.V. a kol.: eský jazyk pro 6. ro ník ZŠ a pro odpovídající ro ník víceletých gymnázií; vydání: 2., 

platnost doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 23226/2002-22 ze dne: 11.6.2002 platí do: 11.6.2008 cena (v K ): 79 nosi : P SU  

Styblík,V. a kol.: eský jazyk pro 7. ro ník ZŠ a pro odpovídající ro ník víceletých gymnázií; vydání: 2., 

platnost doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 23226/2002-22 ze dne: 11.6.2002 platí do: 11.6.2008 cena (v K ): 85 nosi : P SU  

Styblík,V. a kol.: eský jazyk pro 8. ro ník ZŠ a pro odpovídající ro ník víceletých gymnázií; vydání: 2., 

platnost doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 23226/2002-22 ze dne: 11.6.2002 platí do: 11.6.2008 cena (v K ): 79 nosi : P SU  

Styblík,V. a kol.: eský jazyk pro 9. ro ník ZŠ a pro odpovídající ro ník víceletých gymnázií; vydání: 2., 

platnost doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 23226/2002-22 ze dne: 11.6.2002 platí do: 11.6.2008 cena (v K ): 79 nosi : P SU  

Soukal,J.: ítanka pro 6. ro ník ZŠ a pro odpovídající ro níky víceletých gymnázií; vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 17341/2002-22 ze dne: 12.4.2002 platí do: 12.4.2008 cena (v K ): 79 nosi : P SU  

Soukal,J.: ítanka pro 7. ro ník ZŠ a pro odpovídající ro níky víceletých gymnázií; vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 17341/2002-22 ze dne: 12.4.2002 platí do: 12.4.2008 cena (v K ): 73 nosi : P SU  

Soukal,J.: ítanka pro 8. ro ník ZŠ a pro odpovídající ro níky víceletých gymnázií; vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 17341/2002-22 ze dne: 12.4.2002 platí do: 12.4.2008 cena (v K ): 95 nosi : P SU  
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Soukal,J.: ítanka pro 9. ro ník ZŠ a pro odpovídající ro níky víceletých gymnázií; vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 17341/2002-22 ze dne: 12.4.2002 platí do: 12.4.2008 cena (v K ): 95 nosi : P SU  

Hošnová,E.;Bozd chová,I.;Mareš,P.;Svobodová,I.: eský jazyk pro 6. ro ník (u ebnice a pracovní sešit); 

vydání: 1. 

SPN, a.s. 

j.: 14937/2006-22 ze dne: 17.7.2006 platí do: 17.7.2012 cena (v K ): 95/105 + 65/69 nosi : P SU  

Bi íková,V;Topil,Z.;Šafránek,F.: eský jazyk pro 6. ro ník (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Tobiáš 

j.: 25651/2005-22 ze dne: 2.8.2005 platí do: 2.8.2011 cena (v K ): 96 + 49 nosi : P SU  

Bi íková,V;Topil,Z.;Šafránek,F.: eský jazyk pro 7. ro ník (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Tobiáš 

j.: 18340/2001-22 ze dne: 28.5.2001 platí do: 28.5.2007 cena (v K ): 89 + 41 nosi : P SU  

Bi íková,V;Topil,Z.;Šafránek,F.: eský jazyk pro 8. ro ník (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Tobiáš 

j.: 18340/2001-22 ze dne: 28.5.2001 platí do: 28.5.2007 cena (v K ): 96 + 45 nosi : P SU  

Bi íková,V;Topil,Z.;Šafránek,F.: eský jazyk pro 9. ro ník (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Tobiáš 

j.: 25012/2002-22 ze dne: 23.8.2002 platí do: 23.8.2008 cena (v K ): 96 + 69 nosi : P SU  

Martinková,V.: Literatura 6; vydání: 1. Tripolia 

j.: 33101/2003-22 ze dne: 

10.12.2003 

platí do: 

10.12.2009 

cena (v K ): 95 nosi : P SU  

Martinková,V.: Literatura 7; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Tripolia 

j.: 14338/2005-22 ze dne: 30.8.2005 platí do: 30.8.2011 cena (v K ): 95 nosi : P SU  

Martinková,V.: Literatura 8; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Tripolia 

j.: 34594/2005-22 ze dne: 22.2.2006 platí do: 22.2.2012 cena (v K ): 90 nosi : P SU  

Martinková,V.: Literatura 9; vydání: 1. Tripolia 

j.: 11699/2001-22 ze dne: 9.5.2001 platí do: 9.5.2007 cena (v K ): 90 nosi : P SU  

Martinková,V.: Malá ítanka 6; vydání: 1. Tripolia 

j.: 33101/2003-22 ze dne: 

10.12.2003 

platí do: 

10.12.2009 

cena (v K ): 110 nosi : P SU  

Martinková,V.: Malá ítanka 7; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Tripolia 

j.: 14338/2005-22 ze dne: 30.8.2005 platí do: 30.8.2011 cena (v K ): 90 nosi : P SU  

Martinková,V.: Malá ítanka 8; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Tripolis 

j.: 34594/2005-22 ze dne: 22.2.2006 platí do: 22.2.2012 cena (v K ): 95 nosi : P SU  

Martinková,V.: Malá ítanka 9; vydání: 1. Tripolis 

j.: 11699/2001-22 ze dne: 9.5.2001 platí do: 9.5.2007 cena (v K ): 80 nosi : P SU  

Anglický jazyk 

Kelly,M.: Angli tina po hláskách - u ebnice, pracovní sešit, metodika; vydání: 1. Angli tina Express 

j.: 26866/2003-22 ze dne: 

12.11.2003 

platí do: 

12.11.2009 

cena (v K ): 150 nosi : P SU  

Kelly,M.: Angli tina po písmenkách - u ebnice, pracovní sešit, metodika; vydání: 2., platnost doložky 

prodloužena 

Angli tina Express 

j.: 11093/2004-22 ze dne: 23.8.2004 platí do: 23.8.2010 cena (v K ): 70 nosi : P SU  

Kelly,M.: Blue English, u ebnice pro 8. t ídu; vydání: 1. Angli tina Express 

j.: 26080/2002-22 ze dne: 19.9.2002 platí do: 19.9.2008 cena (v K ): 85 nosi : P SU  

Kelly,M.: Green English, u ebnice pro 9. t ídu; vydání: 1. Angli tina Express 

j.: 25539/2003-22 ze dne: 2.9.2003 platí do: 2.9.2009 cena (v K ): 85 nosi : P SU  

Kelly,M.: Red English, u ebnice pro 7. t ídu; vydání: 1. Angli tina Express 

j.: 24136/2001-22 ze dne: 31.8.2001 platí do: 31.8.2007 cena (v K ): 85 nosi : P SU  

Kelly,M.: English 4, u ebnice pro 4. t ídu ZŠ (u ebnice a pracovní sešit s CD); vydání: 1. Angli tina Express 

j.: 31067/2005-22 ze dne: 5.12.2006 platí do: 5.12.2012 cena (v K ): 160 + 120 nosi : P SU  

Kelly,M.: English 5, u ebnice pro 5. t ídu ZŠ (u ebnice a pracovní sešit s CD); vydání: 1. Angli tina Express 

j.: 13046/2006-22 ze dne: 19.7.2006 platí do: 19.7.2012 cena (v K ): 160 + 120 nosi : P SU  

Littlejhon,A.;Hicks,D.: Cambridge English for schools - Level Four (Student´s Book 4 + Workbook 4 + 

Teacher´s Book 4); vydání: 1., doložka prodloužena 

Cambridge 

Univers.Press 

j.: 16653/2005-22 ze dne: 2.12.2005 platí do: 2.12.2011 cena (v K ): 125 + 80 + 298 nosi : P SU  

Gerngross,G.;Puchta,H.: Join in - 1 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Cambridge 

Univers.Press 

j.: 7719/2006-22 ze dne: 11.5.2006 platí do: 11.5.2012 cena (v K ): 268 + 140 + 330 nosi : P SU  

Anglický jazyk
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Gerngross,G.;Puchta,H.: Join in - 2 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Cambridge 

Univers.Press 

j.: 7719/2006-22 ze dne: 11.5.2006 platí do: 11.5.2012 cena (v K ): 268 + 140 + 330 nosi : P SU  

Gerngross,G.;Puchta,H.: Join in - 3 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Cambridge 

Univers.Press 

j.: 7719/2006-22 ze dne: 11.5.2006 platí do: 11.5.2012 cena (v K ): 268 + 140 + 330 nosi : P SU  

Gerngross,G.;Puchta,H.: Join in - 4 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Cambridge 

Univers.Press 

j.: 7719/2006-22 ze dne: 11.5.2006 platí do: 11.5.2012 cena (v K ): 268 + 140 + 330 nosi : P SU  

Gerngross,G.;Puchta,H.: Join in - Starter (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Cambridge 

Univers.Press 

j.: 7719/2006-22 ze dne: 11.5.2006 platí do: 11.5.2012 cena (v K ): 268 + 140 + 330 nosi : P SU  

Littlejhon,A.;Hicks,D.: Cambridge English Worldwide - Level 1 (Student´s Book + Practice Book + Teacher´s 

Book); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Cambridge 

Univers.Press 

j.: 7718/2006-22 ze dne: 12.5.2006 platí do: 12.5.2012 cena (v K ): 315 + 194 + 435 nosi : P SU  

Littlejhon,A.;Hicks,D.: Cambridge English Worldwide - Level 2 (Student´s Book + Practice Book + Teacher´s 

Book); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Cambridge 

Univers.Press 

j.: 7718/2006-22 ze dne: 12.5.2006 platí do: 12.5.2012 cena (v K ): 315 + 194 + 435 nosi : P SU  

Littlejhon,A.;Hicks,D.: Cambridge English Worldwide - Level 3 (Student´s Book + Practice Book + Teacher´s 

Book); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Cambridge 

Univers.Press 

j.: 7718/2006-22 ze dne: 12.5.2006 platí do: 12.5.2012 cena (v K ): 315 + 194 + 435 nosi : P SU  

Littlejhon,A.;Hicks,D.: Cambridge English Worldwide - Starter (Student´s Book + Practice Book + Teacher´s 

Book); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Cambridge 

Univers.Press 

j.: 7718/2006-22 ze dne: 12.5.2006 platí do: 12.5.2012 cena (v K ): 315 + 194 + 435 nosi : P SU  

Littlejhon,A.;Hicks,D.: Primary Colours 1; vydání: 1. Cambridge 

Univers.Press 

j.: 30949/2004-22 ze dne: 11.2.2004 platí do: 11.2.2010 cena (v K ):  nosi : P SU  

Littlejhon,A.;Hicks,D.: Primary Colours 2; vydání: 1. Cambridge 

Univers.Press 

j.: 30949/2004-22 ze dne: 11.2.2004 platí do: 11.2.2010 cena (v K ):  nosi : P SU  

Littlejhon,A.;Hicks,D.: Primary Colours 3; vydání: 1. Cambridge 

Univers.Press 

j.: 30949/2004-22 ze dne: 11.2.2004 platí do: 11.2.2010 cena (v K ):  nosi : P SU  

Littlejhon,A.;Hicks,D.: Primary Colours Starter; vydání: 1. Cambridge 

Univers.Press 

j.: 30949/2004-22 ze dne: 11.2.2004 platí do: 11.2.2010 cena (v K ):  nosi : P SU  

Gerngross,G.;Puchta,H.: Join Us for English 1 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1. Cambridge 

Univers.Press 

j.: 13873/2006-22 ze dne: 20.7.2006 platí do: 20.7.2012 cena (v K ): 268 + 141 + 331 nosi : P SU  

Gerngross,G.;Puchta,H.: Join Us for English 2 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1. Cambridge 

Univers.Press 

j.: 13873/2006-22 ze dne: 20.7.2006 platí do: 20.7.2012 cena (v K ): 268 + 141 + 331 nosi : P SU  

Gerngross,G.;Puchta,H.: Join Us for English 3 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1. Cambridge 

Univers.Press 

j.: 13873/2006-22 ze dne: 20.7.2006 platí do: 20.7.2012 cena (v K ): 268 + 141 + 331 nosi : P SU  

Gerngross,G.;Puchta,H.: Join Us for English 4 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1. Cambridge 

Univers.Press 

j.: 13873/2006-22 ze dne: 20.7.2006 platí do: 20.7.2012 cena (v K ): 268 + 141 + 331 nosi : P SU  

Gerngross,G.;Puchta,H.: Join Us for English Starter (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1. Cambridge 

Univers.Press 

j.: 13873/2006-22 ze dne: 20.7.2006 platí do: 20.7.2012 cena (v K ): 268 + 141 + 331 nosi : P SU  

Puchta,H.;Stranks,J.: English in Mind 1 (Student´s book + Workbook + CD); vydání: 1. Cambridge 

Univers.Press 

j.: 33145/2006-22 ze dne: 27.2.2006 platí do: 27.2.2012 cena (v K ): 340 + 216 + 460 nosi : P SU  

Puchta,H.;Stranks,J.: English in Mind 2 (Student´s book + Workbook + CD); vydání: 1. Cambridge 

Univers.Press 

j.: 33145/2006-22 ze dne: 27.2.2006 platí do: 27.2.2012 cena (v K ): 340 + 216 + 460 nosi : P SU  

Puchta,H.;Stranks,J.: English in Mind 3 (Student´s book + Workbook + CD); vydání: 1. Cambridge 

Univers.Press 

j.: 33145/2006-22 ze dne: 27.2.2006 platí do: 27.2.2012 cena (v K ): 340 + 216 + 460 nosi : P SU  
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Puchta,H.;Stranks,J.: English in Mind Starter (Student´s book + Workbook + CD); vydání: 1. Cambridge 

Univers.Press 

j.: 33145/2006-22 ze dne: 27.2.2006 platí do: 27.2.2012 cena (v K ): 340 + 216 + 460 nosi : P SU  

Goody,D.;Goody,N.;Craven,M.: Messages 1 (u ebnice a pacovní sešit); vydání: 1. Cambridge 

Univers.Press 

j.: 11962/2006-22 ze dne: 5.9.2006 platí do: 5.9.2012 cena (v K ): 328 + 183 nosi : P SU  

Goody,D.;Goody,N.;Craven,M.: Messages 2 (u ebnice a pacovní sešit); vydání: 1. Cambridge 

Univers.Press 

j.: 11962/2006-22 ze dne: 5.9.2006 platí do: 5.9.2012 cena (v K ): 328 + 183 nosi : P SU  

Goody,D.;Goody,N.;Craven,M.: Messages 3 (u ebnice a pacovní sešit); vydání: 1. Cambridge 

Univers.Press 

j.: 11962/2006-22 ze dne: 5.9.2006 platí do: 5.9.2012 cena (v K ): 328 + 183 nosi : P SU  

Goody,D.;Goody,N.;Craven,M.: Messages 4 (u ebnice a pacovní sešit); vydání: 1. Cambridge 

Univers.Press 

j.: 11962/2006-22 ze dne: 5.9.2006 platí do: 5.9.2012 cena (v K ): 328 + 183 nosi : P SU  

Kociánová,Z.: New English for you 1 - angli tina pro 4. ro ník ZŠ (Pupil´s Book, Workbook 1. a 2. ást, 

Teacher´s Notes, audiokazeta); vydání: 1. 

Educi 

j.: 15792/2004-22 ze dne: 24.5.2004 platí do: 24.5.2010 cena (v K ): 103 + 79 + 225 + 

160 

nosi : P SU  

Kociánová,Z.: New English for you 2 - angli tina pro 5. ro ník ZŠ (Pupil´s Book, Workbook 1. a 2. ást, 

Teacher´s Notes, audiokazeta); vydání: 1. 

Educi 

j.: 15792/2004-22 ze dne: 24.5.2004 platí do: 24.5.2010 cena (v K ): 103 + 79 + 225 + 

160 

nosi : P SU  

Kociánová,Z.: New English for you 3 - angli tina pro 6. ro ník ZŠ (Pupil´s Book, Workbook 1. a 2. ást, 

Teacher´s Notes, audiokazeta); vydání: 1. 

Educi 

j.: 19919/2004-22 ze dne: 25.6.2004 platí do: 25.6.2010 cena (v K ): 103 + 79 + 225 + 

160 

nosi : P SU  

Kociánová,Z.: New English for you 4 - angli tina pro 7. ro ník ZŠ (Pupil´s Book, Workbook, Teacher´s Notes); 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Educi 

j.: 14/2006-22 ze dne: 23.3.2006 platí do: 23.3.2009 cena (v K ): 125 + 80 + 298 nosi : P SU  

Gray,E.;Evans,V.: Welcome 1 (u ebnice, anglicko- eský slovník, cvi ebnice, alphabet booklet, u itelská 

p íru ka, sada obrázk , sada kazet pro u itele); vydání: 1. 

Express Publishing 

j.: 19080/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v K ): 295 + 0 + 145 + 0 

+ 195 + 435 + 590 

nosi : P SU  

Gray,E.;Evans,V.: Welcome 2 (u ebnice, anglicko- eský slovník, cvi ebnice, u itelská p íru ka, sada 

obrázk , sada kazet pro u itele); vydání: 1. 

Express Publishing 

j.: 19080/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v K ): 295 + 0 + 160 + 

200 + 435 + 590 

nosi : P SU  

Gray,E.;Evans,V.: Welcome 3 (u ebnice, anglicko- eský slovník, cvi ebnice, u itelská p íru ka, sada 

obrázk , sada kazet pro u itele); vydání: 1. 

Express Publishing 

j.: 19080/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v K ): 295 + 0 + 155 + 

225 + 445 + 460 

nosi : P SU  

Gray,E.;Evans,V.: Welcome Plus 1 (u ebnice, anglicko- eský slovník, cvi ebnice, alphabet booklet, u itelská 

p íru ka, sada obrázk , sada kazet pro u itele); vydání: 1. 

Express Publishing 

j.: 22676/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v K ): 200 + 0 + 145 + 0 

+ 85 + 210 + 295 

nosi : P SU  

Gray,E.;Evans,V.: Welcome Plus 2 (u ebnice, anglicko- eský slovník, cvi ebnice, u itelská p íru ka, sada 

obrázk , sada kazet pro u itele); vydání: 1. 

Express Publishing 

j.: 22676/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v K ): 215 + 0 + 150 + 

95 + 210 + 295 

nosi : P SU  

Gray,E.;Evans,V.: Welcome Plus 3 (u ebnice, anglicko- eský slovník, cvi ebnice, u itelská p íru ka, sada 

obrázk , sada kazet pro u itele); vydání: 1. 

Express Publishing 

j.: 22676/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v K ): 240 + 0 + 160 + 

100 + 210 + 295 

nosi : P SU  

Gray,E.;Evans,V.: Welcome Plus 4 (u ebnice, anglicko- eský slovník, cvi ebnice, u itelská p íru ka, sada 

obrázk , sada kazet pro u itele); vydání: 1. 

Express Publishing 

j.: 22676/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v K ): 255 + 0 + 165 + 

110K  + 210 + 295 

nosi : P SU  

Gray,E.;Evans,V.: Welcome Plus 5 (u ebnice, anglicko- eský slovník, cvi ebnice, u itelská p íru ka, sada 

obrázk , sada kazet pro u itele); vydání: 1. 

Express Publishing 

j.: 22676/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v K ): 270 + 0 + 165 + 

155 + 210 + 295 

nosi : P SU  
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Gray,E.;Evans,V.: Welcome Plus 6 (u ebnice, anglicko- eský slovník, cvi ebnice, u itelská p íru ka, sada 

obrázk , sada kazet pro u itele); vydání: 1. 

Express Publishing 

j.: 22676/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v K ): 285 + 0 + 175 + 

125 + 210 + 295 

nosi : P SU  

Gray,E.;Evans,V.: Welcome Starter A, B (u ebnice, cvi ebnice, u itelská p íru ka); vydání: 1. Express Publishing 

j.: 1159/2006-22 ze dne: 6.3.2006 platí do: 6.3.2012 cena (v K ):  nosi : P SU  

Evans,V.;O´Sullivan,N.: Click On 1 (u ebnice, anglicko- eský slovník, cvi ebnice, u itelská p íru ka, testy s 

klí em, sada kazet pro u itele); vydání: 1. 

Express Publishing 

j.: 22677/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v K ): 335 + 0 + 210 + 

645 + 100 + 590 

nosi : P SU  

Evans,V.;O´Sullivan,N.: Click On 2 (u ebnice, anglicko- eský slovník, cvi ebnice, u itelská p íru ka, testy s 

klí em, sada kazet pro u itele); vydání: 1. 

Express Publishing 

j.: 22677/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v K ): 375 + 0 + 220 + 

680 + 100 + 460 

nosi : P SU  

Evans,V.;O´Sullivan,N.: Click On 3 (u ebnice, anglicko- eský slovník, cvi ebnice, u itelská p íru ka, testy s 

klí em, sada kazet pro u itele); vydání: 1. 

Express Publishing 

j.: 22677/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v K ): 395 + 0 + 245 + 

750 + 105 + 765 

nosi : P SU  

Betáková,L.;Dvo áková,K.: Angli tina 6 - Way to Win (u ebice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus 

j.: 14348/2005-22 ze dne: 11.5.2005 platí do: 11.5.2011 cena (v K ): 159 + 99 nosi : P SU  

Betáková,L.;Dvo áková,K.: Angli tina 7 - Way to Win (u ebice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus 

j.: 6775/2006-22 ze dne: 8.6.2006 platí do: 8.6.2012 cena (v K ): 159 + 99 nosi : P SU  

Karásková,M.;Šádek,J.: Start with Click 1 (u ebnice, pracovní sešit, metodická p íru ka, 2 audiokazety); 

vydání: 1. 

Fraus 

j.: 17412/2002-22 ze dne: 10.4.2002 platí do: 10.4.2008 cena (v K ): 129 + 89 + ? + 

350 

nosi : P SU  

Karásková,M.;Šádek,J.: Start with Click 2 (u ebnice, pracovní sešit, metodická p íru ka, 2 audiokazety, 2 

CD); vydání: 1. 

Fraus 

j.: 24305/2003-22 ze dne: 5.8.2003 platí do: 5.8.2009 cena (v K ):  nosi : P SU  

Dooley,J.;Evans,V.: Sail Away 1 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1. Infoa 

j.: 24785/2005-22 ze dne: 27.9.2005 platí do: 27.9.2011 cena (v K ): 195 + 135 + 335 nosi : P SU  

Dooley,J.;Evans,V.: Sail Away 2 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1. Infoa 

j.: 24785/2005-22 ze dne: 27.9.2005 platí do: 27.9.2011 cena (v K ): 195 + 135 + 335 nosi : P SU  

Gray,E.;Evans,V.: Set Sail 1 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1. Infoa 

j.: 1157/2006-22 ze dne: 31.5.2006 platí do: 31.5.2012 cena (v K ): 195 + 165 + 250 nosi : P SU  

Gray,E.;Evans,V.: Set Sail 2 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1. Infoa 

j.: 1157/2006-22 ze dne: 31.5.2006 platí do: 31.5.2012 cena (v K ): 195 + 165 + 250 nosi : P SU  

Dooley,J.;Evans,V.: Blockbuster 1 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1. Infoa 

j.: 24785/2005-22 ze dne: 27.9.2005 platí do: 27.9.2011 cena (v K ): 195 + 135 + 335 nosi : P SU  

Dooley,J.;Evans,V.: Blockbuster 2 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1. Infoa 

j.: 1161/2006-22 ze dne: 26.2.2006 platí do: 26.2.2012 cena (v K ): 295 + 215 + 220 nosi : P SU  

Dooley,J.;Evans,V.: Blockbuster 3 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1. Infoa 

j.: 1161/2006-22 ze dne: 26.2.2006 platí do: 26.2.2012 cena (v K ): 295 + 215 + 220 nosi : P SU  

Harris,M.;Mower,D.: World Club 1 (Student´s Book, Activity Book, Teacher´s File, Class Audio Cassette); 

vydání: 1. 

Longman 

j.: 21925/2004-22 ze dne: 

20.10.2004 

platí do: 

20.10.2010 

cena (v K ): 288 + 134 + 584 

+ po 189 

nosi : P SU  

Harris,M.;Mower,D.: World Club 2 (Student´s Book, Activity Book, Teacher´s File, Class Audio Cassette); 

vydání: 1. 

Longman 

j.: 21925/2004-22 ze dne: 

20.10.2004 

platí do: 

20.10.2010 

cena (v K ): 288 + 134 + 584 

+ po 189 

nosi : P SU  

Harris,M.;Mower,D.: World Club 3 (Student´s Book, Activity Book, Teacher´s File, Class Audio Cassette); 

vydání: 1. 

Longman 

j.: 21925/2004-22 ze dne: 

20.10.2004 

platí do: 

20.10.2010 

cena (v K ): 288 + 134 + 584 

+ po 402 

nosi : P SU  

Harris,M.;Mower,D.: World Club Intermediate (Student´s Book, Activity Book, Teacher´s File, Class Audio 

Cassette); vydání: 1. 

Longman 

j.: 21925/2004-22 ze dne: 

20.10.2004 

platí do: 

20.10.2010 

cena (v K ): 288 + 134 + 584 

+ po 402 

nosi : P SU  
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Ashworth,J.;Clark,J.: Stepping Stones 1 (Course Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassettes); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

Longman 

j.: 25540/2003-22 ze dne: 1.9.2003 platí do: 1.9.2009 cena (v K ): 215 + 159 + 417 

+ 391 

nosi : P SU  

Ashworth,J.;Clark,J.: Stepping Stones 2 (Course Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassettes); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

Longman 

j.: 25540/2003-22 ze dne: 1.9.2003 platí do: 1.9.2009 cena (v K ): 215 + 159 + 417 

+ 391 

nosi : P SU  

Bradshaw,Coralyn;Hadfield,Jill: Excellent ! 1 (Activity Book, Pupils´ Book); vydání: 1. Longman 

j.: 18037/2004-22 ze dne: 2.7.2004 platí do: 2.7.2010 cena (v K ):  nosi : P SU  

Bradshaw,Coralyn;Hadfield,Jill: Excellent ! 2 (Activity Book, Pupils´ Book); vydání: 1. Longman 

j.: 18037/2004-22 ze dne: 2.7.2004 platí do: 2.7.2010 cena (v K ):  nosi : P SU  

Bradshaw,Coralyn;Hadfield,Jill: Excellent ! 3 (Activity Book, Pupils´ Book); vydání: 1. Longman 

j.: 18037/2004-22 ze dne: 2.7.2004 platí do: 2.7.2010 cena (v K ):  nosi : P SU  

Skinner,C.: Excellent ! Starter (Pupils´ Book); vydání: 1. Longman 

j.: 18037/2004-22 ze dne: 2.7.2004 platí do: 2.7.2010 cena (v K ):  nosi : P SU  

Skinner,C.;Bogucka,M.;Lesnikowska,E.;Niedzwiecka,K.;Date,O.: Friends 1 (u ebnice a pracovní sešit); 

vydání: 1. 

Longman 

j.: 25632/2004-22 ze dne: 4.11.2004 platí do: 4.11.2010 cena (v K ): 302 + 187 nosi : P SU  

Skinner,C.;Kilbey,L.: Friends 2 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Longman 

j.: 25632/2004-22 ze dne: 4.11.2004 platí do: 4.11.2010 cena (v K ): 302 + 187 nosi : P SU  

Kilbey,L.;Skinner,C.: Friends 3 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Longman 

j.: 25632/2004-22 ze dne: 4.11.2004 platí do: 4.11.2010 cena (v K ): 302 + 187 nosi : P SU  

Skinner,C.: Friends Starter (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Longman 

j.: 25632/2004-22 ze dne: 4.11.2004 platí do: 4.11.2010 cena (v K ): 302 + 187 nosi : P SU  

Kilbey,L.: Energy 1 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book, kazety, CD); vydání: 1. Longman 

j.: 16653/2005-22 ze dne: 6.6.2005 platí do: 6.6.2011 cena (v K ): 343 + 202 + 652 nosi : P SU  

Kilbey,L.: Energy 2 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book, kazety, CD); vydání: 1. Longman 

j.: 16653/2005-22 ze dne: 6.6.2005 platí do: 6.6.2011 cena (v K ): 343 + 202 + 652 nosi : P SU  

Kilbey,L.: Energy 3 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book, kazety, CD); vydání: 1. Longman 

j.: 16653/2005-22 ze dne: 6.6.2005 platí do: 6.6.2011 cena (v K ): 343 + 202 + 652 nosi : P SU  

Echevarria,C;Trelles,E.;Montgomery,E.: Top Mark 1 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book, kazety); 

vydání: 1. 

Longman 

j.: 14958/2005-22 ze dne: 17.5.2005 platí do: 17.5.2011 cena (v K ): 428 + 256 + 748 

+ 196 

nosi : P SU  

Echevarria,C;Trelles,E.;Montgomery,E.: Top Mark 2 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book, kazety); 

vydání: 1. 

Longman 

j.: 14958/2005-22 ze dne: 17.5.2005 platí do: 17.5.2011 cena (v K ): 428 + 256 + 748 

+ 196 

nosi : P SU  

Echevarria,C;Trelles,E.;Montgomery,E.: Top Mark 3 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book, kazety); 

vydání: 1. 

Longman 

j.: 14958/2005-22 ze dne: 17.5.2005 platí do: 17.5.2011 cena (v K ): 428 + 256 + 748 

+ 196 

nosi : P SU  

Echevarria,C;Trelles,E.;Montgomery,E.: Top Mark 4 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book, kazety); 

vydání: 1. 

Longman 

j.: 14958/2005-22 ze dne: 17.5.2005 platí do: 17.5.2011 cena (v K ): 428 + 256 + 748 

+ 196 

nosi : P SU  

Worrall,A.: English Adventure 1 (u ebnice, pracovní sešit, p íru ka pro u itele, CD, kazety); vydání: 1. Longman 

j.: 21224/2005-22 ze dne: 31.1.2006 platí do: 31.1.2012 cena (v K ): 428 + 256 + 0 + 

196 + 196 

nosi : P SU  

Worrall,A.: English Adventure 2 (u ebnice, pracovní sešit, p íru ka pro u itele, CD, kazety); vydání: 1. Longman 

j.: 21224/2005-22 ze dne: 31.1.2006 platí do: 31.1.2012 cena (v K ): 428 + 256 + 0 + 

196 + 196 

nosi : P SU  

Hearn,I.: English Adventure 3 (u ebnice, pracovní sešit, p íru ka pro u itele, CD, kazety); vydání: 1. Longman 

j.: 21224/2005-22 ze dne: 31.1.2006 platí do: 31.1.2012 cena (v K ): 428 + 256 + 0 + 

196 + 196 

nosi : P SU  

Hearn,I.: English Adventure 4 (u ebnice, pracovní sešit, p íru ka pro u itele, CD, kazety); vydání: 1. Longman 

j.: 21224/2005-22 ze dne: 31.1.2006 platí do: 31.1.2012 cena (v K ): 428 + 256 + 0 + 

196 + 196 

nosi : P SU  
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Bruni,Ch.: English Adventure Starter A (u ebnice, pracovní sešit, p íru ka pro u itele, CD, kazety); vydání: 1. Longman 

j.: 21224/2005-22 ze dne: 31.1.2006 platí do: 31.1.2012 cena (v K ): 428 + 256 + 0 + 

196 + 196 

nosi : P SU  

Bruni,Ch.: English Adventure Starter B (u ebnice, pracovní sešit, p íru ka pro u itele, CD, kazety); vydání: 1. Longman 

j.: 21224/2005-22 ze dne: 31.1.2006 platí do: 31.1.2012 cena (v K ): 428 + 256 + 0 + 

196 + 196 

nosi : P SU  

Garton-Sprenger,J.;Mendelsohn,K.: Shine 1 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

Macmillan 

j.: 11470/2006-22 ze dne: 20.7.2006 platí do: 20.7.2012 cena (v K ): 247 + 158 + 533 nosi : P SU  

Garton-Sprenger,J.;Mendelsohn,K.: Shine 2 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

Macmillan 

j.: 11470/2006-22 ze dne: 20.7.2006 platí do: 20.7.2012 cena (v K ): 247 + 158 + 533 nosi : P SU  

Garton-Sprenger,J.;Mendelsohn,K.: Shine 3 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

Macmillan 

j.: 11470/2006-22 ze dne: 20.7.2006 platí do: 20.7.2012 cena (v K ): 247 + 158 + 533 nosi : P SU  

Perrett,J.;Covill,Ch.: Brilliant 1 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1. Macmillan 

j.: 17445/2002-22 ze dne: 11.4.2002 platí do: 11.4.2008 cena (v K ): 221 + 152 + 378 

+ 260 

nosi : P SU  

Perrett,J.;Covill,Ch.: Brilliant 2 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1. Macmillan 

j.: 17445/2002-22 ze dne: 11.4.2002 platí do: 11.4.2008 cena (v K ): 221 + 152 + 378 

+ 260 

nosi : P SU  

Perrett,J.;Covill,Ch.: Brilliant 3 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1. Macmillan 

j.: 17445/2002-22 ze dne: 11.4.2002 platí do: 11.4.2008 cena (v K ): 221 + 152 + 378 

+ 260 

nosi : P SU  

Perrett,J.;Covill,Ch.: Brilliant 4 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1. Macmillan 

j.: 17445/2002-22 ze dne: 11.4.2002 platí do: 11.4.2008 cena (v K ): 221 + 152 + 378 

+ 260 

nosi : P SU  

Vince,M.;West,J.: Smart Elementary (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1. Macmillan 

j.: 17446/2002-22 ze dne: 11.4.2002 platí do: 11.4.2008 cena (v K ): 246 + 141 + 426 

+ 260 

nosi : P SU  

Vince,M.;West,J.: Smart Starter, Elementary (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); 

vydání: 1. 

Macmillan 

j.: 17446/2002-22 ze dne: 11.4.2002 platí do: 11.4.2008 cena (v K ): 246 + 141 + 426 

+ 260 

nosi : P SU  

Baker,Ch.;Mitchel,L.: Tempo 1 (u ebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Macmillan 

j.: 11473/2006-22 ze dne: 3.8.2006 platí do: 3.8.2012 cena (v K ): 265 + 270 nosi : P SU  

Baker,Ch.;Mitchel,L.: Tempo 2 (u ebnice, pracovní sešit s CD-ROM); vydání: 1. Macmillan 

j.: 11473/2006-22 ze dne: 3.8.2006 platí do: 3.8.2012 cena (v K ): 265 + 270 nosi : P SU  

Baker,Ch.;Mitchel,L.: Tempo 3 (u ebnice, pracovní sešit s CD-ROM); vydání: 1. Macmillan 

j.: 11473/2006-22 ze dne: 3.8.2006 platí do: 3.8.2012 cena (v K ): 265 + 270 nosi : P SU  

Morris,J.;Ramsden,J.: Here´s Patch the Puppy 1; vydání: 1. Macmillan 

j.: 11468/2006-22 ze dne: 27.7.2006 platí do: 27.7.2012 cena (v K ): 299 nosi : P SU  

Morris,J.;Ramsden,J.: Here´s Patch the Puppy 2; vydání: 1. Macmillan 

j.: 11468/2006-22 ze dne: 27.7.2006 platí do: 27.7.2012 cena (v K ): 299 nosi : P SU  

Read,C.;Soberón,A.: Big Bugs 1; vydání: 1. Macmillan 

j.: 11469/2006-22 ze dne: 10.8.2006 platí do: 10.8.2012 cena (v K ): 247 nosi : P SU  

Read,C.;Soberón,A.: Big Bugs 2; vydání: 1. Macmillan 

j.: 11469/2006-22 ze dne: 10.8.2006 platí do: 10.8.2012 cena (v K ): 247 nosi : P SU  

Read,C.;Soberón,A.: Big Bugs 3; vydání: 1. Macmillan 

j.: 11469/2006-22 ze dne: 10.8.2006 platí do: 10.8.2012 cena (v K ): 247 nosi : P SU  

Read,C.;Soberón,A.: Little Bugs 1; vydání: 1. Macmillan 

j.: 11469/2006-22 ze dne: 10.8.2006 platí do: 10.8.2012 cena (v K ): 247 nosi : P SU  

Read,C.;Soberón,A.: Little Bugs 2; vydání: 1. Macmillan 

j.: 11469/2006-22 ze dne: 10.8.2006 platí do: 10.8.2012 cena (v K ): 247 nosi : P SU  

Garton-Sprenger,J.;Prowse,P.: Inspiration 1 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Macmillan 

j.: 8304/2006-22 ze dne: 28.8.2006 platí do: 28.8.2012 cena (v K ): 265 + 156 nosi : P SU  

Garton-Sprenger,J.;Prowse,P.: Inspiration 2 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Macmillan 

j.: 8304/2006-22 ze dne: 28.8.2006 platí do: 28.8.2012 cena (v K ): 265 + 156 nosi : P SU  
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Garton-Sprenger,J.;Prowse,P.: Inspiration 3 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Macmillan 

j.: 8304/2006-22 ze dne: 28.8.2006 platí do: 28.8.2012 cena (v K ): 265 + 156 nosi : P SU  

Garton-Sprenger,J.;Prowse,P.: Inspiration 4 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Macmillan 

j.: 8304/2006-22 ze dne: 28.8.2006 platí do: 28.8.2012 cena (v K ): 265 + 156 nosi : P SU  

Papiol,E.;Toth,M.: Here Comes Minibus 1; vydání: 1. Macmillan 

j.: 11466/2006-22 ze dne: 4.9.2006 platí do: 4.9.2012 cena (v K ): 208 nosi : P SU  

Papiol,E.;Toth,M.: Here Comes Minibus 2; vydání: 1. Macmillan 

j.: 11466/2006-22 ze dne: 4.9.2006 platí do: 4.9.2012 cena (v K ): 208 nosi : P SU  

Kociánová,Z.: English for you 3 (Pupil´s Book, Workbook 1. a 2. ást, Teacher´s Notes, audiokazeta); 

vydání: 1. 

Mgr. Petr Kocián 

j.: 25244/2004-22 ze dne: 

11.11.2004 

platí do: 

11.11.2010 

cena (v K ): 98 + 44 + 46 + 

150 + po 160 

nosi : P SU  

Kociánová,Z.: English for you 4 (Pupil´s Book, Workbook 1. a 2. ást, Teacher´s Notes, 2 audiokazety); 

vydání: 1. 

Mgr. Petr Kocián 

j.: 14/2006-22 ze dne: 13.3.2006 platí do: 13.3.2009 cena (v K ): 140 + 65 + 180 + 

po 153 

nosi : P SU  

Mitchell,H.Q.;Parker,S.: ZOOM A (Student´s Book, Work Book with CD-ROM, Teacher´s Book, 2 Class 

Cassettes, Student´s Cassette); vydání: 1. 

MM Publications 

j.: 13928/2004-22 ze dne: 

20.10.2004 

platí do: 

20.10.2010 

cena (v K ): 220 + 130 nosi : P SU  

Mitchell,H.Q.;Parker,S.: ZOOM B (Student´s Book, Work Book with CD-ROM, Teacher´s Book, 2 Class 

Cassettes, Student´s Cassette); vydání: 1. 

MM Publications 

j.: 13928/2004-22 ze dne: 

20.10.2004 

platí do: 

20.10.2010 

cena (v K ): 220 + 130 nosi : P SU  

Mitchell,H.Q.;Parker,S.: ZOOM C (Student´s Book, Work Book with CD-ROM, Teacher´s Book, 2 Class 

Cassettes, Student´s Cassette); vydání: 1. 

MM Publications 

j.: 13928/2004-22 ze dne: 

20.10.2004 

platí do: 

20.10.2010 

cena (v K ): 220 + 130 nosi : P SU  

Mitchell,H.Q.;Scott,S.: Say Yes ! (1. díl); vydání: 1. MM Publications 

j.: 13929/2004-22 ze dne: 8.11.2004 platí do: 8.11.2010 cena (v K ): 320 nosi : P SU  

Mitchell,H.Q.;Scott,S.: Say Yes ! (2. díl); vydání: 1. MM Publications 

j.: 13929/2004-22 ze dne: 8.11.2004 platí do: 8.11.2010 cena (v K ): 320 nosi : P SU  

Mitchell,H.Q.;Scott,S.: Say Yes ! (3. díl); vydání: 1. MM Publications 

j.: 13929/2004-22 ze dne: 8.11.2004 platí do: 8.11.2010 cena (v K ): 320 nosi : P SU  

Strange,D.: Chatterbox 1 - Pupil´s Book 1, Teacher´s Book 1, Activity Book 1, Cassette; vydání: platnost 

doložky prodloužena 

Oxford University 

Press 

j.: 31229/2001-22 ze dne: 3.12.2001 platí do: 3.12.2007 cena (v K ): 184 + 170 + 118 nosi : P SU  

Strange,D.: Chatterbox 2 - Pupil´s Book 2, Teacher´s Book 2, Activity Book 2, Cassette; vydání: platnost 

doložky prodloužena 

Oxford University 

Press 

j.: 31229/2001-22 ze dne: 3.12.2001 platí do: 3.12.2007 cena (v K ): 184 + 170 + 118 nosi : P SU  

Holderness,J.A.: Chatterbox 3 - Pupil´s Book 3, Teacher´s Book 3, Activity Book 3, Cassette; vydání: platnost 

doložky prodloužena 

Oxford University 

Press 

j.: 31229/2001-22 ze dne: 3.12.2001 platí do: 3.12.2007 cena (v K ): 196 + 174 + 118 nosi : P SU  

Holderness,J.A.: Chatterbox 4 - Pupil´s Book 4, Teacher´s Book 4, Activity Book 4, Cassette; vydání: platnost 

doložky prodloužena 

Oxford University 

Press 

j.: 31229/2001-22 ze dne: 3.12.2001 platí do: 3.12.2007 cena (v K ): 196 + 174 + 118 nosi : P SU  

Norman,W.: Open doors 1 - Student´s Book 1, Teacher´s Book 1, Workbook 1, Teacher´s Pack, Cassette; 

vydání: platnost doložky prodloužena 

Oxford University 

Press 

j.: 17698/2003-22 ze dne: 11.4.2003 platí do: 11.4.2009 cena (v K ): 177 + 299 + 104 

+ 0 

nosi : P SU  

Norman,W.: Open doors 2 - Student´s Book 2, Teacher´s Book 2, Workbook 2, Cassette; vydání: platnost 

doložky prodloužena 

Oxford University 

Press 

j.: 17698/2003-22 ze dne: 11.4.2003 platí do: 11.4.2009 cena (v K ): 188 + 299 + 104 nosi : P SU  

Norman,W.: Open doors 3 - Student´s Book 3, Teacher´s Book 3, Workbook 3, Cassette; vydání: platnost 

doložky prodloužena 

Oxford University 

Press 

j.: 17698/2003-22 ze dne: 11.4.2003 platí do: 11.4.2009 cena (v K ): 207 + 318 + 104 nosi : P SU  

Hutchinson,T.: Project 3 (Student´s Book, Pracovní sešit, Teacher´s Book); vydání: 1. Oxford University 

Press 

j.: 28833/2000-22 ze dne: 

12.10.2000 

platí do: 

12.10.2006 

cena (v K ): 199 + 110 + 396 nosi : P SU  
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Shipton,P.: Chit Chat 1 (u ebnice, cvi ebnice, metodická p íru ka, obrázkové karty, audiokazety); vydání: 1. Oxford University 

Press 

j.: 19618/2002-22 ze dne: 20.5.2002 platí do: 20.5.2008 cena (v K ):  nosi : P SU  

Shipton,P.: Chit Chat 2 (u ebnice, cvi ebnice, metodická p íru ka, 2 audiokazety); vydání: 1. Oxford University 

Press 

j.: 28107/2002-22 ze dne: 

18.10.2002 

platí do: 

18.10.2008 

cena (v K ): 199 + 150 + 197 

+ 160 

nosi : P SU  

Blair,A.;Cadwallader,J.: Zig Zag Island (u ebnice, metodická p íru ka, plastové karty s obrázky, audiokazety, 

plakáty); vydání: 1. 

Oxford University 

Press 

j.: 761/2006-22 ze dne: 26.2.2006 platí do: 26.2.2012 cena (v K ): 126 + 337 + 415 

+ 145 

nosi : P SU  

Hutchinson,T.: Project 1 (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, Testy 1-3); vydání: 2., 

p epracované 

Oxford University 

Press 

j.: 22091/2002-22 ze dne: 15.7.2002 platí do: 15.7.2008 cena (v K ): 238 + 130 + 282 

+ 320 + 0 

nosi : P SU  

Hutchinson,T.: Project 2 (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, Testy 1-3); vydání: 2., 

p epracované 

Oxford University 

Press 

j.: 22091/2002-22 ze dne: 15.7.2002 platí do: 15.7.2008 cena (v K ): 238 + 130 + 282 

+ 320 + 0 

nosi : P SU  

Hutchinson,T.: Project 3 (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, Testy 1-3); vydání: 2., 

p epracované 

Oxford University 

Press 

j.: 22091/2002-22 ze dne: 15.7.2002 platí do: 15.7.2008 cena (v K ): 238 + 130 + 282 

+ 320 + 0 

nosi : P SU  

Hutchinson,T.: Project 4 (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, Testy 1-3); vydání: 2., 

p epracované 

Oxford University 

Press 

j.: 22091/2002-22 ze dne: 15.7.2002 platí do: 15.7.2008 cena (v K ): 238 + 130 + 282 

+ 320 + 0 

nosi : P SU  

Hutchinson,T.: Project Plus (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes); vydání: 2., 

p epracované 

Oxford University 

Press 

j.: 22091/2002-22 ze dne: 15.7.2002 platí do: 15.7.2008 cena (v K ): 238 + 130 + 282 

+ 320 

nosi : P SU  

Bowler,B.;Parminter,S.: Happy Earth 1 (Class Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1. Oxford University 

Press 

j.: 14777/2004-22 ze dne: 2.6.2004 platí do: 2.6.2010 cena (v K ): 278 + 155 + 199 

+ 320 

nosi : P SU  

Bowler,B.;Parminter,S.: Happy Earth 2 (Class Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1. Oxford University 

Press 

j.: 14777/2004-22 ze dne: 2.6.2004 platí do: 2.6.2010 cena (v K ): 278 + 155 + 199 

+ 320 

nosi : P SU  

Maidment,S.;Roberts,L.: Happy House 1 (Class Book, Teacher´s Book, Teacher´s Resource Pack, Cassette); 

vydání: 1. 

Oxford University 

Press 

j.: 14777/2004-22 ze dne: 2.6.2004 platí do: 2.6.2010 cena (v K ): 239 + 199 + 311 

+ 160 

nosi : P SU  

Maidment,S.;Roberts,L.: Happy House 2 (Class Book, Activity Book, Teacher´s Book, Teacher´s Resource 

Pack, Cassette); vydání: 1. 

Oxford University 

Press 

j.: 14777/2004-22 ze dne: 2.6.2004 platí do: 2.6.2010 cena (v K ): 239 + 137 + 199 

+ 311 + 160 

nosi : P SU  

Maidment,S.;Roberts,L.: Happy Street 1 (Class Book, Activity Book, Teacher´s Book, Teacher´s Resource 

Pack, Cassette); vydání: 1. 

Oxford University 

Press 

j.: 14777/2004-22 ze dne: 2.6.2004 platí do: 2.6.2010 cena (v K ): 260 + 155 + 199 

+ 311 + 320 

nosi : P SU  

Maidment,S.;Roberts,L.: Happy Street 2 (Class Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1. Oxford University 

Press 

j.: 14777/2004-22 ze dne: 2.6.2004 platí do: 2.6.2010 cena (v K ): 260 + 155 + 199 

+ 320 

nosi : P SU  

Whitney,N.: Dream Team 1 (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, 2 CDs, Teacher´s 

Resource Pack; vydání: 1. 

Oxford University 

Press 

j.: 20532/2005-22 ze dne: 5.9.2005 platí do: 5.9.2011 cena (v K ): 245 + 140 + 331 

+ 330 + 330 

nosi : P SU  

Whitney,N.: Dream Team 2 (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, 2 CDs, Teacher´s 

Resource Pack; vydání: 1. 

Oxford University 

Press 

j.: 20532/2005-22 ze dne: 5.9.2005 platí do: 5.9.2011 cena (v K ): 245 + 140 + 331 

+ 330 + 330 

nosi : P SU  
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Whitney,N.: Dream Team 3 (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, 2 CDs, Teacher´s 

Resource Pack; vydání: 1. 

Oxford University 

Press 

j.: 20532/2005-22 ze dne: 5.9.2005 platí do: 5.9.2011 cena (v K ): 245 + 140 + 331 

+ 330 + 330 

nosi : P SU  

Whitney,N.: Dream Team Starter (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, 2 CDs, 

Teacher´s Resource Pack; vydání: 1. 

Oxford University 

Press 

j.: 20532/2005-22 ze dne: 5.9.2005 platí do: 5.9.2011 cena (v K ): 245 + 140 + 331 

+ 330 + 330 

nosi : P SU  

Wetz,B.: Adventures Elementary (u ebnice, pracovní sešit, dvojjazy ný slovník, p ehled mluvnice); vydání: 1. Oxford University 

Press 

j.: 15763/2006-22 ze dne: 28.8.2006 platí do: 28.8.2012 cena (v K ): 299 + 199 nosi : P SU  

Wetz,B.: Adventures Intermediate (u ebnice, pracovní sešit, dvojjazy ný slovník, p ehled mluvnice); 

vydání: 1. 

Oxford University 

Press 

j.: 15763/2006-22 ze dne: 28.8.2006 platí do: 28.8.2012 cena (v K ): 299 + 199 nosi : P SU  

Wetz,B.: Adventures Pre-Intermediate (u ebnice, pracovní sešit, dvojjazy ný slovník, p ehled mluvnice); 

vydání: 1. 

Oxford University 

Press 

j.: 15763/2006-22 ze dne: 28.8.2006 platí do: 28.8.2012 cena (v K ): 299 + 199 nosi : P SU  

Wetz,B.: Adventures Starter (u ebnice, pracovní sešit, dvojjazy ný slovník, p ehled mluvnice); vydání: 1. Oxford University 

Press 

j.: 15763/2006-22 ze dne: 28.8.2006 platí do: 28.8.2012 cena (v K ): 299 + 199 nosi : P SU  

Zahálková,M.: Angli tina pro 3. ro ník ZŠ (u ebnice, pracovní sešit, metodická p íru ka, audiokazeta); 

vydání: 1. 

SPN, a.s. 

j.: 11118/2006-22 ze dne: 10.5.2006 platí do: 10.5.2012 cena (v K ): 103 + 75 + 115 + 

155 

nosi : P SU  

Zahálková,M.: Angli tina pro 4. ro ník ZŠ (u ebnice, pracovní sešit, metodická p íru ka, audiokazeta); 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 22613/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v K ): 103 + 75 + 115 + 

155 

nosi : P SU  

Zahálková,M.: Angli tina pro 5. ro ník ZŠ (u ebnice, pracovní sešit, metodická p íru ka, audiokazeta); 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 22613/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v K ): 109 + 63 + 95 

+150 

nosi : P SU  

Zahálková,M.;Balcarová,I.: Angli tina pro 6. ro ník ZŠ (u ebnice, pracovní sešit, metodická p íru ka, 

audiokazeta); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 22613/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v K ): 112 + 75 + 117 + 

165 

nosi : P SU  

Zahálková,M.;Balcarová,I.: Angli tina pro 7. ro ník ZŠ (u ebnice, pracovní sešit, metodická p íru ka, 

audiokazeta); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 22613/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v K ): 105 + 73 + 165 nosi : P SU  

Zahálková,M.;Balcarová,I.: Angli tina pro 8. ro ník ZŠ (u ebnice, pracovní sešit, metodická p íru ka, 

audiokazeta); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 22613/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v K ): 115 + 79 + 165 nosi : P SU  

Zahálková,M.;Balcarová,I.: Angli tina pro 9. ro ník ZŠ (u ebnice, pracovní sešit, metodická p íru ka, 

audiokazeta); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 22613/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v K ): 119 + 75 + 165 nosi : P SU  

Zahálková,M.: Angli tina pro malé školáky (u ebnice, pracovní sešit, metodická p íru ka, audiokazeta); 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 6573/2006-22 ze dne: 13.4.2006 platí do: 13.4.2012 cena (v K ): 140 + 65 + 180 + 

153 

nosi : P SU  

Zahálková,M.: Angli tina pro nejmenší (u ebnice, pracovní sešit, metodická p íru ka, audiokazeta); 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 6573/2006-22 ze dne: 13.4.2006 platí do: 13.4.2012 cena (v K ): 140 + 65 + 180 + 

153 

nosi : P SU  

Lacinová,E. a kol.: Angli tina pro 4. ro ník ZŠ (u ebnice, pracovní sešit l a II, metodická p íru ka, 

audiokazeta); vydání: 2. upravené, doložka prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 25633/2003-22 ze dne: 1.9.2003 platí do: 1.9.2009 cena (v K ): 119 + 69 + 69 + 

53 + 165 

nosi : P SU  

Lacinová,E.;Kadlecová,Š.: Angli tina pro 5. ro ník ZŠ (u ebnice, pracovní sešit, metodická p íru ka, 

audiokazeta); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 25633/2003-22 ze dne: 1.9.2003 platí do: 1.9.2009 cena (v K ): 117 + 79 + 55 + 

165 

nosi : P SU  
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Lacinová,E.;Kadlecová,Š.: Angli tina pro 6. ro ník ZŠ (u ebnice, pracovní sešit, audiokazeta, metodická 

p íru ka); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 25633/2003-22 ze dne: 1.9.2003 platí do: 1.9.2009 cena (v K ): 117 + 78 + 63 + 

165 

nosi : P SU  

Lacinová,E.;Kadlecová,Š.: Angli tina pro 7. ro ník ZŠ (u ebnice, pracovní sešit, audiokazeta, metodická 

p íru ka); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 25633/2003-22 ze dne: 1.9.2003 platí do: 1.9.2009 cena (v K ): 117 + 78 + 67 

+165 

nosi : P SU  

Lacinová,E.;Kadlecová,Š.: Angli tina pro 8. ro ník ZŠ (u ebnice, pracovní sešit, audiokazeta, metodická 

p íru ka); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 25633/2003-22 ze dne: 1.9.2003 platí do: 1.9.2009 cena (v K ): 119 + 79 + 69 

+165 

nosi : P SU  

Lacinová,E.;Kadlecová,Š.: Angli tina pro 9. ro ník ZŠ (u ebnice, pracovní sešit, audiokazeta, metodická 

p íru ka); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 25633/2003-22 ze dne: 1.9.2003 platí do: 1.9.2009 cena (v K ): 117 + 79 + 79 + 

165 

nosi : P SU  

Chroboková,D.: Angli tina 1 (u ebnice angli tiny pro 1. stupe  ZŠ + CD); vydání: 1. Tobiáš 

j.: 11379/2004-22 ze dne: 20.2.2004 platí do: 20.2.2010 cena (v K ):  nosi : P SU  

Chroboková,D.: Angli tina 2 - u ebnice pro 5. ro ník ZŠ; vydání: 1. Tobiáš 

j.: 16001/2005-22 ze dne: 16.6.2005 platí do: 16.6.2011 cena (v K ): 149 nosi : P SU  

N mecký jazyk 

Maroušková,M.;Eck,V.: N m ina pro 3. ro ník základní školy (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fortuna 

j.: 11708/2006-22 ze dne: 30.6.2006 platí do: 30.6.2012 cena (v K ): 99 + 59 nosi : P SU  

Maroušková,M.;Eck,V.: N m ina pro 4. ro ník základní školy s novým pravopisem (u ebnice, pracovní sešit, 

2 audiokazety); vydání: 1., doložka prodloužena 

Fortuna 

j.: 16653/2005-22 ze dne: 1.9.2005 platí do: 1.9.2011 cena (v K ): 116 + 59 + 209 nosi : P SU  

Maroušková,M.;Eck,V.: N m ina pro 5. ro ník základní školy s novým pravopisem (u ebnice, pracovní sešit, 

2 audiokazety); vydání: 1., doložka prodloužena 

Fortuna 

j.: 16653/2005-22 ze dne: 1.9.2005 platí do: 1.9.2011 cena (v K ): 116 + 59 + 209 nosi : P SU  

Maroušková,M.;Eck,V.: N m ina pro 6. ro ník základní školy (u ebnice, pracovní sešit, 2 audiokazety); 

vydání: 1., doložka prodloužena 

Fortuna 

j.: 16653/2005-22 ze dne: 1.9.2005 platí do: 1.9.2011 cena (v K ): 116 + 59 + 209 nosi : P SU  

Maroušková,M.;Eck,V.: N m ina pro 7. ro ník základní školy (u ebnice, pracovní sešit, 2 audiokazety); 

vydání: 1., doložka prodloužena 

Fortuna 

j.: 16653/2005-22 ze dne: 1.9.2005 platí do: 1.9.2011 cena (v K ): 116 + 59 + 209 nosi : P SU  

Maroušková,M.;Eck,V.: N m ina pro 8. ro ník základní školy (u ebnice, pracovní sešit, audiokazeta); 

vydání: 1., doložka prodloužena 

Fortuna 

j.: 16653/2005-22 ze dne: 1.9.2005 platí do: 1.9.2011 cena (v K ): 116 + 59 + 209 nosi : P SU  

Maroušková,M.;Eck,V.: N m ina pro 9. ro ník základní školy (u ebnice, pracovní sešit, audiokazeta); 

vydání: 1., doložka prodloužena 

Fortuna 

j.: 16653/2005-22 ze dne: 1.9.2005 platí do: 1.9.2011 cena (v K ): 116 + 59 + 209 nosi : P SU  

Pavlíková,G.: N m ina pro nejmenší; vydání: 1. Fortuna 

j.: 10982/2002-22 ze dne: 13.2.2002 platí do: 13.2.2008 cena (v K ): 87 nosi : P SU  

Funk,H.;Koenig,M.;Koithan,U.;Scherling,T.: Geni@l - N m ina jako druhý cizí jazyk (u ebnice a pracovní 

sešit); vydání: 1. 

Fram Orsus CZ 

j.: 15321/2006-22 ze dne: 17.8.2006 platí do: 17.8.2012 cena (v K ): 245 +150 nosi : P SU  

Fišarová,O.;Zbranková,M.: Start mit Max 1 (u ebnice, pracovní sešit, 2 audiokazety); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Fraus 

j.: 2229/2006-22 ze dne: 23.3.2006 platí do: 23.3.2012 cena (v K ): 129 + 80 + 260 nosi : P SU  

Fišarová,O.;Zbranková,M.: Start mit Max 2 (u ebnice, pracovní sešit, 2 audiokazety); vydání: 1. Fraus 

j.: 13058/2001-22 ze dne: 5.3.2001 platí do: 5.3.2007 cena (v K ): 129 + 89 + 359 nosi : P SU  

Tlustý,P.;Cihlá ová,V.;Wicke,M.,U.: Spaß mit Max 1 (u ebnice, pracovní sešit, metodická p íru ka, 2 

audiokazety, 2 CD); vydání: 1. 

Fraus 

j.: 17111/2002-22 ze dne: 2.5.2002 platí do: 2.5.2008 cena (v K ): 149 + 99 + 249 + 

299 + 359 

nosi : P SU  

Len ová,I.;Švecová,L.;Pleschinger,P.: Spaß mit Max 2 (u ebnice, pracovní sešit, metodická p íru ka, 2 

audiokazety, 2 CD); vydání: 1. 

Fraus 

j.: 24761/2003-22 ze dne: 

17.10.2003 

platí do: 

17.10.2009 

cena (v K ): 149 + 99 + 249 + 

299 + 359 

nosi : P SU  

Německý jazyk
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Len ová,I.;Pleschinger,P.: Spass mit Max 3 (u ebnice, pracovní sešit, metodická p íru ka, 2 audiokazety, 2 

CD); vydání: 1. 

Fraus 

j.: 23961/2005-22 ze dne: 7.9.2005 platí do: 7.9.2011 cena (v K ): 149 + 99 + 249 + 

299 + 359 

nosi : P SU  

Fišarová,O.;Zbranková,M.: N m ina A1 Deutsch mit Max - díl 1 (u ebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Fraus 

j.: 13496/2006-22 ze dne: 14.7.2006 platí do: 14.7.2012 cena (v K ): 159 + 99 nosi : P SU  

Cempírková,J. a kol.: Guten Tag, Kinder ! I (2 v 1 u ebnice s pracovními listy, 3 v 1 metodická p íru ka a 

u ebnice s pracovními listy, pracovní listy); vydání: 1. 

Jazyková p ípravka 

j.: 27298/2003-22 ze dne: 24.9.2003 platí do: 24.9.2009 cena (v K ): 175 + 190 +  95 nosi : P SU  

Brychová,A.;Jindrová,E.: Guten Tag, Kinder ! II (2 v 1 u ebnice s pracovními listy, 3 v 1 metodická p íru ka a 

u ebnice s pracovními listy, pracovní listy); vydání: 2. upr. 

Jazyková p ípravka 

j.: 23830/2003-22 ze dne: 23.7.2003 platí do: 23.7.2009 cena (v K ):  nosi : P SU  

Cempírková,J. a kol.: Guten Tag, Kinder ! III (2 v 1 u ebnice s pracovními listy, 3 v 1 metodická p íru ka a 

u ebnice s pracovními listy, pracovní listy); vydání: 1. 

Jazyková p ípravka 

j.: 27298/2003-22 ze dne: 24.9.2003 platí do: 24.9.2009 cena (v K ): 155 + 180 +  90 nosi : P SU  

Kou imská,M. a kol.: Die vier Jahreszeiten auf Deutsch (Frühling, Sommer, Herbst, Winter - u ebnice, kazeta, 

CD); vydání: 1. 

Jirco 

j.: 23612/2001-22 ze dne: 21.8.2001 platí do: 21.8.2007 cena (v K ): po 60 nosi : P SU  

Xanthos-Kretzschmer,S.;Douvitsas-Gamst,O.;Xanthos,E.: Das neue Deutchmobil 1 (u ebnice a pracovní 

sešit); vydání: 1. 

Klett 

j.: 18697/2005-22 ze dne: 2.8.2005 platí do: 2.8.2011 cena (v K ): 318 + 256 nosi : P SU  

Xanthos-Kretzschmer,S.;Douvitsas-Gamst,O.;Xanthos,E.: Das neue Deutchmobil 2 (u ebnice a pracovní 

sešit); vydání: 1. 

Klett 

j.: 18697/2005-22 ze dne: 2.8.2005 platí do: 2.8.2011 cena (v K ): 318 + 256 nosi : P SU  

Motta,G.: Wir 1 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Klett 

j.: 24448/2004-22 ze dne: 2.11.2004 platí do: 2.11.2010 cena (v K ): 259 + 150 nosi : P SU  

Motta,G.: Wir 2 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Klett 

j.: 24448/2004-22 ze dne: 2.11.2004 platí do: 2.11.2010 cena (v K ): 259 + 150 nosi : P SU  

Seeger,H.;Vieth,Th.: Wer? Wie? Was? 1  MEGA 1 (u ebnice, pracovní sešit pro žáka 1 a 2); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

Kvarta 

j.: 28366/2003-22 ze dne: 

24.11.2003 

platí do: 

24.11.2009 

cena (v K ): 150 + po 80 nosi : P SU  

Seeger,H.;Vieth,Th.: Wer? Wie? Was? 1 (u ebnice, pracovní sešit pro žáka 1 a 2); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Kvarta 

j.: 28365/2003-21 ze dne: 24.11.2003 platí do: 24.11.2009 cena (v K ): 185 nosi : P SU  

Seeger,H.;Vieth,Th.: Wer? Wie? Was? 2  MEGA 2 (u ebnice, pracovní sešit pro žáka 1 a 2); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

Kvarta 

j.: 28366/2003-22 ze dne: 

24.11.2003 

platí do: 

24.11.2009 

cena (v K ): 150 + po 80 nosi : P SU  

Seeger,H.;Vieth,Th.: Wer? Wie? Was? 2 (u ebnice, pracovní sešit pro žáka 1 a 2); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Kvarta 

j.: 28365/2003-22 ze dne: 

24.11.2003 

platí do: 

24.11.2009 

cena (v K ): 185 nosi : P SU  

Seeger,H.;Vieth,Th.: Wer? Wie? Was? 3 (u ebnice, pracovní sešit pro žáka 1 a 2); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Kvarta 

j.: 28365/2003-23 ze dne: 

24.11.2003 

platí do: 

24.11.2009 

cena (v K ): 185 nosi : P SU  

Seeger,H.;Vieth,Th.: Wer? Wie? Was? 4 (u ebnice, pracovní sešit pro žáka 1 a 2); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Kvarta 

j.: 28365/2003-24 ze dne: 

24.11.2003 

platí do: 

24.11.2009 

cena (v K ): 185 nosi : P SU  

Buttner,S.;Kopp,G.;Alberti,J.: Tamburin 1 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Max Hueber Verlag 

j.: 11727/2002-22 ze dne: 23.1.2002 platí do: 23.1.2008 cena (v K ): 193 + 156 nosi : P SU  

Buttner,S.;Kopp,G.;Alberti,J.: Tamburin 2 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Max Hueber Verlag 

j.: 11727/2002-22 ze dne: 23.1.2002 platí do: 23.1.2008 cena (v K ): 193 + 156 nosi : P SU  

Buttner,S.;Kopp,G.;Alberti,J.: Tamburin 3 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Max Hueber Verlag 

j.: 11727/2002-22 ze dne: 23.1.2002 platí do: 23.1.2008 cena (v K ): 193 + 156 nosi : P SU  

Kopp,G.;Frölich,K.: Pingpong neu, 1. díl (u ebnice, pracovní sešit, slovní ek, metodická p íru ka, 

audiokazety); vydání: 1. 

Max Hueber Verlag 

j.: 24464/2003-22 ze dne: 13.8.2003 platí do: 13.8.2009 cena (v K ): 161 + 130 + 105 

+ 185  288 

nosi : P SU  
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Kopp,G.;Frölich,K.: Pingpong neu, 2. díl (u ebnice, pracovní sešit, slovní ek, metodická p íru ka, 

audiokazety); vydání: 1. 

Max Hueber Verlag 

j.: 24464/2003-22 ze dne: 13.8.2003 platí do: 13.8.2009 cena (v K ): 161 + 130 + 105 

+ 185  288 

nosi : P SU  

Kopp,G.;Frölich,K.: Pingpong neu, 3. díl (u ebnice, pracovní sešit, slovní ek, metodická p íru ka, 

audiokazety); vydání: 1. 

Max Hueber Verlag 

j.: 24464/2003-22 ze dne: 13.8.2003 platí do: 13.8.2009 cena (v K ): 161 + 130 + 105 

+ 185  288 

nosi : P SU  

Jankásková,M.;Ulbert,K.: Ene mene 1; vydání: 1. Polyglot 

j.: 20365/2003-22 ze dne: 23.5.2003 platí do: 23.5.2009 cena (v K ): U 300/ Ž 150 nosi : P SU  

Jankásková,M.;Ulbert,K.;Dusilová,D.: Ene mene 2; vydání: 1. Polyglot 

j.: 16308/2004-22 ze dne: 4.5.2004 platí do: 4.5.2010 cena (v K ): U 300/ Ž 150 nosi : P SU  

Jankásková,M.;Ulbert,K.;Dusilová,D.;Krüger,J.: Ene mene 3 (u ebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Polyglot 

j.: 23585/2005-22 ze dne: 22.7.2005 platí do: 22.7.2011 cena (v K ): 149 + 118 nosi : P SU  

Jankásková,M.;Dusilová,D.;Schneider,M.;Krüger,J.: Tintenfass 2 pro 4. ro ník ZŠ (u ebnice a pracovní sešit); 

vydání: 1. 

Polyglot 

j.: 16883/2006-22 ze dne: 19.7.2006 platí do: 19.7.2012 cena (v K ): 149 + 118 nosi : P SU  

Va ková,V.: N m ina 1 pro 1. stupe  ZŠ; vydání: 1. Tobiáš 

j.: 16785/2004-22 ze dne: 14.7.2004 platí do: 14.7.2010 cena (v K ): 146 nosi : P SU  

Va ková,V.: N m ina 2 pro 1. stupe  ZŠ; vydání: 1. Tobiáš 

j.: 15923/2005-22 ze dne: 22.6.2005 platí do: 22.6.2011 cena (v K ): 146 nosi : P SU  

Va ková,V.: N m ina 3 (pro 5 ro ník ZŠ); vydání: 1. Tobiáš 

j.: 12089/2006-22 ze dne: 18.9.2006 platí do: 18.9.2012 cena (v K ): 146 nosi : P SU  

Francouzský jazyk 

Taišlová;Baranová;Cluse: En francais 1 (u ebnice, 2 pracovní sešity, 2 audiokazety); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Fraus 

j.: 25859/2003-22 ze dne: 4.9.2003 platí do: 4.9.2009 cena (v K ): 179 + po 99 + 339 nosi : P SU  

Gallon,F.;Dvo áková,V.;Kubi ková,M.: Extra ! 1 (u ebnice, pracovní sešit s eskou p ílohou, CD); vydání: 1. Fraus 

j.: 11009/2004-22 ze dne: 10.3.2004 platí do: 10.3.2010 cena (v K ): 269 + 149 + 590 nosi : P SU  

Gallon,F.;Dvo áková,V.;Kubi ková,M.: Extra ! 2 (u ebnice, pracovní sešit s eskou p ílohou, CD); vydání: 1. Fraus 

j.: 29223/2004-22 ze dne: 9.2.2005 platí do: 9.2.2011 cena (v K ): 299 + 189 + 590 nosi : P SU  

Gallon,F.;Dvo áková,V.;Kubi ková,M.: Extra ! 3 (u ebnice, pracovní sešit, CD); vydání: 1. Fraus 

j.: 14272/2005-22 ze dne: 18.5.2005 platí do: 18.5.2011 cena (v K ): 379 + 229 + 590 nosi : P SU  

Colette,S.: Alex et Zoé, 1. a 2. díl (u ebnice, cvi ebnice, metodická p íru ka, sada audiokazet); vydání: 1. Mega Books 

International 

j.: 20216/2002-22 ze dne: 27.5.2002 platí do: 27.5.2008 cena (v K ): 1. díl 266 + 175 + 455 

+ 640, 2. díl 280 + 175 + 455 + 640 

nosi : P SU  

Ruský jazyk 

Folprechtová,J.;Žižková,I.: Raduga 1 (Jazykové a komunikativní hry k u ebnici); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Fraus 

j.: 14230/2003-22 ze dne: 28.2.2003 platí do: 28.2.2009 cena (v K ): 169 nosi : P SU  

Jelínek a kol.: Raduga 1 (u ebnice, pracovní sešit, metodická p íru ka, 2 audiokazety); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Fraus 

j.: 23831/2003-22 ze dne: 25.7.2003 platí do: 25.7.2009 cena (v K ): 225 + 85 + 115 + 

265 

nosi : P SU  

Jelínek a kol.: Raduga 2  (u ebnice, pracovní sešit, metodická p íru ka, 2 audiokazety); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Fraus 

j.: 23831/2003-22 ze dne: 25.7.2003 platí do: 25.7.2009 cena (v K ): 235 + 59 + 125 + 

289 

nosi : P SU  

Žofková,H.;Eibenová,K.;Liptáková,Z.;Šaroch,J.: Pojechali 1 (u ebnice, pracovní sešit, metodická p íru ka, 

kazeta); vydání: 1. 

SPL - Práce 

j.: 23006/2002-22 ze dne: 11.7.2002 platí do: 11.7.2008 cena (v K ): 129 + 69 + 79 + 

209 

nosi : P SU  

Žofková,H.;Eibenová,K.;Liptáková,Z.;Šaroch,J.: Pojechali 2 (u ebnice, pracovní sešit, metodická p íru ka, 

kazeta nebo CD); vydání: 1. 

SPL - Práce 

j.: 27761/2003-22 ze dne: 2.2.2004 platí do: 2.2.2010 cena (v K ): 179 + 99 + 139 + 

170/259 

nosi : P SU  

Ruský jazyk

Francouzský jazyk
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Žofková,H.;Eibenová,K.;Liptáková,Z.;Šaroch,J.: Pojechali 3 (u ebnice, pracovní sešit, metodická p íru ka, 

kazeta nebo CD); vydání: 1. 

SPL - Práce 

j.: 23285/2004-22 ze dne: 29.8.2004 platí do: 29.8.2010 cena (v K ): 199 + 129 + 119 

+ 199/259 

nosi : P SU  

Žofková,H.;Eibenová,K.;Liptáková,Z.;Šaroch,J.: Pojechali 4 (u ebnice, pracovní sešit, metodická p íru ka, 

kazeta nebo CD); vydání: 1. 

SPL - Práce 

j.: 1062/2006-22 ze dne: 16.2.2006 platí do: 16.2.2012 cena (v K ): 219 + 129 + 129 

+ 199/259 

nosi : P SU  

Matematika (1. stupe ) 

kol. autor : íslice a te ky – pom cka pro žáky k výuce matematiky v 1. ro níku; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Alter 

j.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v K ): 38 nosi : P SU  

Landová, V.;Staudková,H.;T mová, V.: Matematika pro 1. ro ník ZŠ, sešit 1, 2, 3; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Alter 

j.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v K ): 46 + 50 + 46 nosi : P SU  

Landová, V.;Staudková,H.;T mová, V.: Matematika pro 1.(2.) ro ník ZŠ, sešit  4/A; vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Alter 

j.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v K ): 46 nosi : P SU  

Landová, V.;Staudková,H.;T mová, V.: Matematika pro 2. ro ník ZŠ, sešit  4/B, 5; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Alter 

j.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v K ): 46 + 50 + 46 nosi : P SU  

Eichlerová,M.;Staudková,H.;Vl ek,O.: Matematika pro 2. ro ník ZŠ, sešit 6; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Alter 

j.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v K ): 50 nosi : P SU  

Eichlerová,M.;Staudková,H.;Vl ek,O.: Matematika pro 2.(3.) ro ník ZŠ, sešit 7; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Alter 

j.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v K ): 50 nosi : P SU  

Blažková,R.;Va urová,M.;Matoušková,K.;Staudková,H.: Matematika pro 3. ro ník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

Alter 

j.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v K ): po 46 nosi : P SU  

Blažková,R.;Matoušková,K.;Va urová,M.: Matematika pro 4. ro ník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Alter 

j.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v K ): po 46 nosi : P SU  

Justová, J.: Matematika pro 5. ro ník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v K ): 46 + 49 + 46 nosi : P SU  

Volf, J.: Po ítáme zpam ti 1, 2, 3, 4; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v K ): 33 + 33 + 27 + 27 nosi : P SU  

Justová, J.: Pracovní sešit k u ebnici Matematika pro 5. ro ník ZŠ, I. a II. díl; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Alter 

j.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v K ): 59 nosi : P SU  

Tarábek,P.;Krupárová,M.;Vok vka,K.;Kope ková,S.;Brázdová,A.: Matematika pro 1. ro ník ZŠ (1. - 3. díl); 

vydání: 1. 

Didaktis 

j.: 10975/2005-22 ze dne: 6.4.2005 platí do: 6.4.2011 cena (v K ): po  59 nosi : P SU  

Rosecká,Z. a kol.: Matematika 1 - Dívej se a po ítej a také si s námi hrej … (u ebnice pro 1. ro ník ZŠ a 

pracovní sešity P ípravná po etní cvi ení pro 1. ro ník, Moje první po ítání, Po ítáme do dvaceti bez 

p echodu p es desítku); vydání: 2. p epracované, platnost doložky prodloužena 

Nová škola 

j.: 16556/2005-22 ze dne: 13.5.2005 platí do: 13.5.2011 cena (v K ): 54 + po 25 nosi : P SU  

Rosecká,Z. a kol.: Matematika 2 - Po ítám s radostí (u ebnice pro 2. ro ník ZŠ a pracovní sešity Už po ítám 

do dvaceti s p echodem p es desítku, Už po ítám do sta, Jak je lehká násobilka, Poznáváme geometrii); 

vydání: 2. p epracované, platnost doložky prodloužena 

Nová škola 

j.: 16556/2005-22 ze dne: 13.5.2005 platí do: 13.5.2011 cena (v K ): 54 + po 25 nosi : P SU  

Rosecká,Z. a kol.: Matematika pro 3. ro ník ZŠ (u ebnice - Po ítej a zamýšlej se; pracovní sešity - Tak je 

lehké d lení; Jak jsem dobrý po tá ; Zkus rýsovat s Kryšpínkem); vydání: 2. p epracované, platnost 

doložky prodloužena 

Nová škola 

j.: 15454/2006-22 ze dne: 21.7.2006 platí do: 21.7.2012 cena (v K ): 54 + po 25 nosi : P SU  

Rosecká,Z. a kol.: Matematika pro 4. ro ník ZŠ (u ebnice - Po ítám a uvažuji; pracovní sešity - Chci závodit s 

kalkula kou; Po ítání s velkými ísly; D lání smutky zahání, Já chci také rýsovat); vydání: 2. 

p epracované, platnost doložky prodloužena 

Nová škola 

j.: 15454/2006-22 ze dne: 21.7.2006 platí do: 21.7.2012 cena (v K ): 54 + po 25 nosi : P SU  

Matematika (1. stupeň)
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Rosecká,Z. a kol.: Matematika pro 5. ro ník ZŠ (u ebnice - Uvažuj, odhaduj, po ítej; pracovní sešity - 

Po tá ské chvilky; Od p íklad  ke hv zdám; Cestujeme po republice, Jak je lehká geometrie); vydání: 2. 

p epracované, platnost doložky prodloužena 

Nová škola 

j.: 15454/2006-22 ze dne: 21.7.2006 platí do: 21.7.2012 cena (v K ): 54 + po 25 nosi : P SU  

Mikulenková,H.;Molnár,J.: Matematické ... minutovky pro 1. ro ník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1. Prodos 

j.: 36444/2005-22 ze dne: 1.3.2006 platí do: 1.3.2012 cena (v K ): po 20 nosi : P SU  

Mikulenková,H.;Molnár,J.: Matematické ... minutovky pro 2. ro ník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Prodos 

j.: 11544/2005-22 ze dne: 11.4.2005 platí do: 11.4.2011 cena (v K ): po 15 nosi : P SU  

Mikulenková,H.;Molnár,J.: Matematické ... minutovky pro 3. ro ník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Prodos 

j.: 11544/2005-22 ze dne: 11.4.2005 platí do: 11.4.2011 cena (v K ): po 15 nosi : P SU  

Molnár,J.;Mikulenková,H.: Matematické ... minutovky pro 4. ro ník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Prodos 

j.: 23967/2005-22 ze dne: 3.8.2005 platí do: 3.8.2011 cena (v K ): po 15 nosi : P SU  

Molnár,J.;Mikulenková,H.: Matematické ... minutovky pro 5. ro ník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Prodos 

j.: 23967/2005-22 ze dne: 3.8.2005 platí do: 3.8.2011 cena (v K ): po 15 nosi : P SU  

Molnár,J.;Mikulenková,H.: Matematika pro 1. ro ník ZŠ, 1. - 3. díl (u ebnice a kartonová p íloha íslice, 

peníze, obrázky...); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prodos 

j.: 22711/2003-22 ze dne: 1.7.2003 platí do: 1.7.2009 cena (v K ): po 33,60 nosi : P SU  

Molnár,J.;Mikulenková,H.: Matematika pro 2. ro ník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 22711/2003-22 ze dne: 1.7.2003 platí do: 1.7.2009 cena (v K ): po 33,60 nosi : P SU  

Molnár,J.;Mikulenková,H.: Matematika pro 3. ro ník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 32199/2004 ze dne: 9.12.2004 platí do: 9.12.2010 cena (v K ): po 34 nosi : P SU  

Molnár,J.;Mikulenková,H.: Matematika pro 4. ro ník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 32846/2002-22 ze dne: 

19.12.2002 

platí do: 

19.12.2008 

cena (v K ): po 33,60 nosi : P SU  

Molnár,J.;Mikulenková,H.: Matematika pro 5. ro ník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 22711/2003-22 ze dne: 1.7.2003 platí do: 1.7.2009 cena (v K ): po 33,60 nosi : P SU  

Mikulenková,H.;Molnár,J.: Zajímavá matematika pro tvr áky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 32846/2002-22 ze dne: 

19.12.2002 

platí do: 

19.12.2008 

cena (v K ): 35.7 nosi : P SU  

Mikulenková,H.;Molnár,J.: Zajímavá matematika pro druháky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 32846/2002-22 ze dne: 

19.12.2002 

platí do: 

19.12.2008 

cena (v K ): 35.7 nosi : P SU  

Molnár,J.;Mikulenková,H.: Zajímavá matematika pro pá áky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 22711/2003-22 ze dne: 1.7.2003 platí do: 1.7.2009 cena (v K ): 35.7 nosi : P SU  

Mikulenková,H.;Molnár,J.: Zajímavá matematika pro prv áky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 32846/2002-22 ze dne: 

19.12.2002 

platí do: 

19.12.2008 

cena (v K ): 35.7 nosi : P SU  

Mikulenková,H.;Molnár,J.: Zajímavá matematika pro t e áky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 32846/2002-22 ze dne: 

19.12.2002 

platí do: 

19.12.2008 

cena (v K ): 35.7 nosi : P SU  

Molnár,J.;Mikulenková,H.: Matematika a její aplikace pro 1. ro ník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1. Prodos 

j.: 36444/2005-22 ze dne: 1.3.2006 platí do: 1.3.2012 cena (v K ): po 38 nosi : P SU  

Molnár,J.;Mikulenková,H.: Matematika písanka pro 1. ro ník; vydání: 1. Prodos 

j.: 36444/2005-22 ze dne: 1.3.2006 platí do: 1.3.2012 cena (v K ): 14 nosi : P SU  

Hošpesová,A.;Divíšek,J.;Ku ina,F.: Sv t ísel a tvar  - matematika pro 1. ro ník (u ebnice, pracovní sešit 

1,2,3, sada p íloh, metodická p íru ka); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 14518/2002-22 ze dne: 8.3.2002 platí do: 8.3.2008 cena (v K ): 58 + po 24 + 35 nosi : P SU  

Hošpesová,A.;Divíšek,J.;Ku ina,F.: Sv t ísel a tvar  - matematika pro 2. ro ník (u ebnice, pracovní sešit 

1,2,sada p íloh,metodická p íru ka); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 15472/2003-22 ze dne: 17.3.2003 platí do: 17.3.2009 cena (v K ): 64 + 35 nosi : P SU  

Hošpesová,A.;Divíšek,J.;Ku ina,F.: Sv t ísel a tvar  - matematika pro 3. ro ník (u ebnice, pracovní sešit, 

sada p íloh); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 16065/2004-22 ze dne: 2.4.2004 platí do: 2.4.2010 cena (v K ): 68 + 60 + 48 nosi : P SU  

Hošpesová,A.;Divíšek,J.;Ku ina,F.: Sv t ísel a tvar  - matematika pro 4. ro ník (pracovní sešit); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 20707/2005-22 ze dne: 23.6.2005 platí do: 23.6.2011 cena (v K ): 24 nosi : P SU  
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Hošpesová,A.;Divíšek,J.;Ku ina,F.: Sv t ísel a tvar  - matematika pro 4. ro ník (u ebnice); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 11938/2005-22 ze dne: 17.3.2005 platí do: 17.3.2011 cena (v K ): 74 nosi : P SU  

Hošpesová,A.;Divíšek,J.;Ku ina,F.: Sv t ísel a tvar  - matematika pro 5. ro ník (u ebnice, pracovní sešit); 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 5781/2006-22 ze dne: 21.4.2006 platí do: 21.4.2012 cena (v K ): 60 nosi : P SU  

Kárová,V.: Matematika pro 1. ro ník ZŠ (pracovní u ebnice 1., 2. a 3.díl); vydání: 1., doložka prodloužena Scientia 

j.: 26202/2001-22 ze dne: 2.10.2001 platí do: 2.10.2007 cena (v K ): po 50 nosi : P SU  

Kárová,V.: Matematika pro 2. ro ník ZŠ (u ebnice, pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1., doložka prodloužena Scientia 

j.: 26202/2001-22 ze dne: 2.10.2001 platí do: 2.10.2007 cena (v K ): 129,20 + po 36,80 nosi : P SU  

Kárová,V.: Matematika pro 3. ro ník ZŠ (u ebnice, pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1., doložka prodloužena Scientia 

j.: 26202/2001-22 ze dne: 2.10.2001 platí do: 2.10.2007 cena (v K ): 129,20 + 42 + 

52,50 

nosi : P SU  

Kárová,V.: Matematika pro 4. ro ník ZŠ (u ebnice, pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1., doložka prodloužena Scientia 

j.: 26202/2001-22 ze dne: 2.10.2001 platí do: 2.10.2007 cena (v K ): 129,20 + 41 + 

43,20 

nosi : P SU  

Kárová,V.: Matematika pro 5. ro ník ZŠ (u ebnice, pracovní sešit); vydání: 1., doložka prodloužena Scientia 

j.: 26202/2001-22 ze dne: 2.10.2001 platí do: 2.10.2007 cena (v K ): 139,70 + 48,30 nosi : P SU  

ížková,M.: Matematika pro 1. ro ník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 23839/2003-22 ze dne: 3.9.2003 platí do: 3.9.2009 cena (v K ): 63 + 67 nosi : P SU  

ížková,M.: Matematika pro 2. ro ník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 23839/2003-22 ze dne: 3.9.2003 platí do: 3.9.2009 cena (v K ): 75 + 75 nosi : P SU  

Kaslová,M;Jarošová,J.;Nechanická,R.: Matematika pro 3. ro ník ZŠ (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 23839/2003-22 ze dne: 3.9.2003 platí do: 3.9.2009 cena (v K ): 85 + 53 nosi : P SU  

Kaslová,M;Jarošová,J.;Nechanická,R.: Matematika pro 4. ro ník ZŠ (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 23839/2003-22 ze dne: 3.9.2003 platí do: 3.9.2009 cena (v K ): 59 nosi : P SU  

Trejbal,J.;Komárková,V.: Matematika pro 5. ro ník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 23839/2003-22 ze dne: 3.9.2003 platí do: 3.9.2009 cena (v K ): 89 nosi : P SU  

ížková,M.: Matematika I, II pro 1. ro ník základní školy; vydání: 1. SPN, a.s. 

j.: 15301/2006-22 ze dne: 14.9.2006 platí do: 14.9.2012 cena (v K ): 75 + 75 nosi : P SU  

Pot ková,J.: Matematika pro 1. ro ník ZŠ, 1. - 3. díl (u ebnice a pracovní sešity); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Studio 1+1 

j.: 10277/2005-22 ze dne: 11.4.2005 platí do: 11.4.2011 cena (v K ): 49, 2x po 44, 3x 

8,20 

nosi : P SU  

Pot ková,J.: Matematika pro 2. ro ník ZŠ, 1. - 3. díl (u ebnice, procvi ovací sešity, p íloha k matematice); 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Studio 1+1 

j.: 36443/2005-22 ze dne: 9.1.2006 platí do: 9.1.2012 cena (v K ): U - po 33, PS - po 

9, p íloha - 25) 

nosi : P SU  

Blažková,R.;Pot ková,J.: Matematika pro 4. ro ník ZŠ, 1. - 3. díl (u ebnice, procvi ovací sešit); vydání: 1. Studio 1+1 

j.: 30585/2003-22 ze dne: 12.1.2004 platí do: 12.1.2010 cena (v K ): U - 47, 42, 42, PS 

- po 25) 

nosi : P SU  

Matematika (2. stupe ) 

Coufalová,J. a kol.: Matematika pro 6. ro ník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena Fortuna 

j.: 10145/2005-22 ze dne: 7.7.2005 platí do: 7.7.2011 cena (v K ): 79 nosi : P SU  

Coufalová,J. a kol.: Matematika pro 7. ro ník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena Fortuna 

j.: 10145/2005-22 ze dne: 7.7.2005 platí do: 7.7.2011 cena (v K ): 87 nosi : P SU  

Coufalová,J. a kol.: Matematika pro 8. ro ník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena Fortuna 

j.: 10145/2005-22 ze dne: 7.7.2005 platí do: 7.7.2011 cena (v K ): 89 nosi : P SU  

Coufalová,J. a kol.: Matematika pro 9. ro ník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena Fortuna 

j.: 10145/2005-22 ze dne: 7.7.2005 platí do: 7.7.2011 cena (v K ): 89 nosi : P SU  

Frýzek,M.: Matematika - pracovní sešit pro 6. ro ník ZŠ; vydání: 1., doložka prodloužena Kvarta 

j.: 20462/2000-22 ze dne: 5.6.2000 platí do: 5.6.2006 cena (v K ): 55 nosi : P SU  

Frýzek,M.: Matematika - pracovní sešit pro 7. ro ník ZŠ; vydání: 1., doložka prodloužena Kvarta 

j.: 20462/2000-22 ze dne: 5.6.2000 platí do: 5.6.2006 cena (v K ): 58 nosi : P SU  

Matematika (2. stupeň)
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Müllerová,J. a kol.: Matematika pro 6. ro ník ZŠ - Aritmetika, Geometrie; vydání: 1., doložka prodloužena Kvarta 

j.: 20462/2000-22 ze dne: 5.6.2000 platí do: 5.6.2006 cena (v K ): 65 + 74 nosi : P SU  

Müllerová,J. a kol.: Matematika pro 7. ro ník ZŠ - Aritmetika, Geometrie; vydání: 1., doložka prodloužena Kvarta 

j.: 20462/2000-22 ze dne: 5.6.2000 platí do: 5.6.2006 cena (v K ): 95 + 79 nosi : P SU  

Müllerová,J. a kol.: Matematika pro 8. ro ník ZŠ - Algebra, Geometrie; vydání: 1., doložka prodloužena Kvarta 

j.: 20462/2000-22 ze dne: 5.6.2000 platí do: 5.6.2006 cena (v K ): 85 + 85 nosi : P SU  

Müllerová,J. a kol.: Matematika pro 9. ro ník ZŠ - Algebra, Geometrie; vydání: 1., doložka prodloužena Kvarta 

j.: 20462/2000-22 ze dne: 5.6.2000 platí do: 5.6.2006 cena (v K ): 98 + 95 nosi : P SU  

Koman,M.;Ku ina,F.;Tichá,M.; ernek,P.: Matematika pro 7. ro ník, 3. díl; vydání: 1. MÚ AV R 

j.: 26509/2002-22 ze dne: 23.9.2002 platí do: 23.9.2008 cena (v K ): 59 nosi : P SU  

Koman,M.;Ku ina,F.;Tichá,M.; ernek,P.: Matematika pro 8. ro ník, 2. díl; vydání: 1. MÚ AV R 

j.: 10419/2002-22 ze dne: 4.1.2002 platí do: 4.1.2008 cena (v K ): 59 nosi : P SU  

Rosecká,Z. a kol.: Algebra 8, Geometrie 8, pracovní sešity Po tá ské chvilky 8, Rovnice, slovní úlohy I, 

Geometrie 8; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Nová škola 

j.: 22854/2003-22 ze dne: 4.7.2003 platí do: 4.7.2009 cena (v K ): U po 54, PS po 

22 

nosi : P SU  

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 

Nová škola 

j.: 22854/2003-22 ze dne: 4.7.2003 platí do: 4.7.2009 cena (v K ): U po 54, PS po 

22 

nosi : P SU  

Rosecká,Z. a kol.: Aritmetika 6, Geometrie 6, pracovní sešity - Po tá ské chvilky 6; Desetinná ísla a 

d litelnost, Geometrie 6); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Nová škola 

j.: 22854/2003-22 ze dne: 4.7.2003 platí do: 4.7.2009 cena (v K ): U po 54, PS po 

22 

nosi : P SU  

Rosecká,Z. a kol.: Aritmetika 7, Geometrie 7, pracovní sešity -  Po tá ské chvilky 7, Aritmetika 7, Po ítání s 

procenty, Geometrie 7 - ty úhelníky a hranoly; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Nová škola 

j.: 22854/2003-22 ze dne: 4.7.2003 platí do: 4.7.2009 cena (v K ): U po 54, PS po 

22 

nosi : P SU  

Molnár,J. a kol.: Matematika pro 6. ro ník ZŠ (u ebnice a pracovní sešit 1, 2 - žákovská/u itelská verze); 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prodos 

j.: 12932/2004-22 ze dne: 13.4.2004 platí do: 13.4.2010 cena (v K ): 98,70/132,30 + po 

42/63 

nosi : P SU  

Molnár,J. a kol.: Matematika pro 7. ro ník ZŠ (u ebnice a pracovní sešit - žákovská/u itelská verze); 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prodos 

j.: 17175/2005-22 ze dne: 11.4.2005 platí do: 11.4.2011 cena (v K ): 99/133 + po 42/63 nosi : P SU  

Molnár,J. a kol.: Matematika pro 8. ro ník ZŠ (u ebnice a pracovní sešit 1, 2 - žákovská/u itelská verze); 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prodos 

j.: 16966/2006-22 ze dne: 25.8.2006 platí do: 25.8.2012 cena (v K ): 99/133 + po 42/63 nosi : P SU  

Molnár,J. a kol.: Matematika pro 9. ro ník ZŠ (u ebnice a pracovní sešit - žákovská/u itelská verze); 

vydání: 1. 

Prodos 

j.: 22824/2001-22 ze dne: 16.8.2001 platí do: 16.8.2007 cena (v K ): 98,70/132,30 + po 

48,30/69,30 

nosi : P SU  

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jan ovi ová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ro níky víceletých gymnázií - 

D litelnost; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 5783/2006-22 ze dne: 2.5.2006 platí do: 2.5.2012 cena (v K ): 62 nosi : P SU  

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jan ovi ová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ro níky víceletých gymnázií - Funkce; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 5783/2006-22 ze dne: 2.5.2006 platí do: 2.5.2012 cena (v K ): 66 nosi : P SU  

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jan ovi ová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ro níky víceletých gymnázií - 

Geometrické konstrukce; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 16068/2004-22 ze dne: 2.4.2004 platí do: 2.4.2010 cena (v K ): 58 nosi : P SU  

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jan ovi ová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ro níky víceletých gymnázií - Hranoly; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 14519/2002-22 ze dne: 8.3.2002 platí do: 8.3.2008 cena (v K ): 58 nosi : P SU  

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jan ovi ová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ro níky víceletých gymnázií - Jehlany 

a kužely; vydání: 1. 

Prometheus 

j.: 13839/2001-22 ze dne: 26.3.2001 platí do: 26.3.2007 cena (v K ): 58 nosi : P SU  

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jan ovi ová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ro níky víceletých gymnázií - Kladná a 

záporná ísla; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 15476/2003-22 ze dne: 17.3.2003 platí do: 17.3.2009 cena (v K ): 58 nosi : P SU  
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Herman,J.;Chrápavá,V.;Jan ovi ová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ro níky víceletých gymnázií - Kruhy a 

válce; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 15434/2002-22 ze dne: 18.3.2002 platí do: 18.3.2008 cena (v K ): 58 nosi : P SU  

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jan ovi ová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ro níky víceletých gymnázií - Osová a 

st edová soum rnost; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 5783/2006-22 ze dne: 2.5.2006 platí do: 2.5.2012 cena (v K ): 62 nosi : P SU  

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jan ovi ová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ro níky víceletých gymnázií - 

Podobnost a funkce úhlu; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 5783/2006-22 ze dne: 2.5.2006 platí do: 2.5.2012 cena (v K ): 68 nosi : P SU  

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jan ovi ová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ro níky víceletých gymnázií - 

Racionální ísla. Procenta.; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 5783/2006-22 ze dne: 2.5.2006 platí do: 2.5.2012 cena (v K ): 64 nosi : P SU  

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jan ovi ová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ro níky víceletých gymnázií - Rovnice 

a jejich soustavy; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 11939/2005-22 ze dne: 30.3.2005 platí do: 30.3.2011 cena (v K ): 62 nosi : P SU  

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jan ovi ová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ro níky víceletých gymnázií - Rovnice 

a nerovnice; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 15432/2002-22 ze dne: 18.3.2002 platí do: 18.3.2008 cena (v K ): 58 nosi : P SU  

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jan ovi ová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ro níky víceletých gymnázií - 

Trojúhelníky a ty úhelníky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 14521/2002-22 ze dne: 8.3.2002 platí do: 8.3.2008 cena (v K ): 58 nosi : P SU  

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jan ovi ová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ro níky víceletých gymnázií - 

Úm rnosti; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 15433/2002-22 ze dne: 18.3.2002 platí do: 18.3.2008 cena (v K ): 58 nosi : P SU  

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jan ovi ová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ro níky víceletých gymnázií - Úvodní 

opakování; vydání: 2., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 15476/2003-22 ze dne: 17.3.2003 platí do: 17.3.2009 cena (v K ): 58 nosi : P SU  

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jan ovi ová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ro níky víceletých gymnázií - Výrazy I; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 14520/2002-22 ze dne: 8.3.2002 platí do: 8.3.2008 cena (v K ): 58 nosi : P SU  

Herman,J.;Chrápavá,V.;Jan ovi ová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší ro níky víceletých gymnázií - Výrazy 

II; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 15476/2003-22 ze dne: 17.3.2003 platí do: 17.3.2009 cena (v K ): 58 nosi : P SU  

Šarounová,A. a kol.: Matematika 6, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus 

j.: 15431/2002-22 ze dne: 18.3.2002 platí do: 18.3.2008 cena (v K ): 72 nosi : P SU  

Šarounová,A. a kol.: Matematika 7, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus 

j.: 15474/2003-22 ze dne: 17.3.2003 platí do: 17.3.2009 cena (v K ): 72 nosi : P SU  

Šarounová,A. a kol.: Matematika 8, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus 

j.: 16066/2004-22 ze dne: 2.4.2004 platí do: 2.4.2010 cena (v K ): 72 nosi : P SU  

Šarounová,A. a kol.: Matematika 9, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus 

j.: 11937/2005-22 ze dne: 14.4.2005 platí do: 14.4.2011 cena (v K ): 72 nosi : P SU  

Odvárko,O.;Kadle ek,J.: Matematika pro 6. ro ník ZŠ, 1. díl - Opakování z aritmetiky a geometrie; vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 15473/2003-22 ze dne: 17.3.2003 platí do: 17.3.2009 cena (v K ): 56 nosi : P SU  

Odvárko,O.;Kadle ek,J.: Matematika pro 6. ro ník ZŠ, 2. díl - Desetinná ísla, d litelnost; vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 15473/2003-22 ze dne: 17.3.2003 platí do: 17.3.2009 cena (v K ): 56 nosi : P SU  

Odvárko,O.;Kadle ek,J.: Matematika pro 6. ro ník ZŠ, 3. díl - Úhel,trojúhelník,osová soum rnost,krychle a 

kvádr; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 15473/2003-22 ze dne: 17.3.2003 platí do: 17.3.2009 cena (v K ): 56 nosi : P SU  

Odvárko,O.;Kadle ek,J.: Matematika pro 7. ro ník ZŠ, 1. díl - Zlomky, celá ísla, racionální ísla; vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 12814/2004-22 ze dne: 2.4.2004 platí do: 2.4.2010 cena (v K ): 56 nosi : P SU  

Odvárko,O.;Kadle ek,J.: Matematika pro 7. ro ník ZŠ, 2. díl - Pom r, p ímá a nep ímá úm rnost, procenta; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 12814/2004-22 ze dne: 2.4.2004 platí do: 2.4.2010 cena (v K ): 56 nosi : P SU  

Odvárko,O.;Kadle ek,J.: Matematika pro 7. ro ník ZŠ, 3. díl - Shodnost, st edová soum rnost, ty úhelníky, 

hranoly; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 12814/2004-22 ze dne: 2.4.2004 platí do: 2.4.2010 cena (v K ): 56 nosi : P SU  
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Odvárko,O.;Kadle ek,J.: Matematika pro 8. ro ník ZŠ, 1. díl - Mocniny a odmocniny, Pythagorova v ta, 

Výrazy; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 11936/2005-22 ze dne: 28.2.2005 platí do: 28.2.2011 cena (v K ): 64 nosi : P SU  

Odvárko,O.;Kadle ek,J.: Matematika pro 8. ro ník ZŠ, 2. díl - Linearní rovnice, Základy statistiky; vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 11936/2005-22 ze dne: 28.2.2005 platí do: 28.2.2011 cena (v K ): 64 nosi : P SU  

Odvárko,O.;Kadle ek,J.: Matematika pro 8. ro ník ZŠ, 3. díl - Kruh, kružnice, válec, Konstruk ní úlohy; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 11936/2005-22 ze dne: 28.2.2005 platí do: 28.2.2011 cena (v K ): 64 nosi : P SU  

Odvárko,O.;Kadle ek,J.: Matematika pro 9. ro ník ZŠ, 1. díl - Lomené výrazy, rovnice, soustavy rovnic; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 5782/2006-22 ze dne: 15.5.2006 platí do: 15.5.2012 cena (v K ): 64 nosi : P SU  

Odvárko,O.;Kadle ek,J.: Matematika pro 9. ro ník ZŠ, 2. díl - Funkce, podobnost, goniometrické funkce; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 5782/2006-22 ze dne: 15.5.2006 platí do: 15.5.2012 cena (v K ): 64 nosi : P SU  

Odvárko,O.;Kadle ek,J.: Matematika pro 9. ro ník ZŠ, 3. díl - Jehlany, kužely, koule, Finan ní matematika; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 5782/2006-22 ze dne: 15.5.2006 platí do: 15.5.2012 cena (v K ): 64 nosi : P SU  

Odvárko,O.;Kadle ek,J.: Pracovní sešit k u ebnicím matematiky pro 6. ro ník; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Prometheus 

j.: 12814/2004-22 ze dne: 2.4.2004 platí do: 2.4.2010 cena (v K ): 82 nosi : P SU  

Odvárko,O.;Kadle ek,J.: Pracovní sešit k u ebnicím matematiky pro 7. ro ník; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Prometheus 

j.: 12814/2004-22 ze dne: 2.4.2004 platí do: 2.4.2010 cena (v K ): 56 nosi : P SU  

Odvárko,O.;Kadle ek,J.: Pracovní sešit k u ebnicím matematiky pro 8. ro ník; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Prometheus 

j.: 11936/2005-22 ze dne: 28.2.2005 platí do: 28.2.2011 cena (v K ): 82 nosi : P SU  

Odvárko,O.;Kadle ek,J.: Pracovní sešit k u ebnicím matematiky pro 9. ro ník; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Prometheus 

j.: 5782/2006-22 ze dne: 15.5.2006 platí do: 15.5.2012 cena (v K ): 82 nosi : P SU  

Novotná,J. a kol.: Matematika s Betkou 1 (pro 6. ro ník základní školy) - u ebnice a pracovní sešit; vydání: 1., 

doložka prodloužena 

Scientia 

j.: 23683/2001-22 ze dne: 23.8.2001 platí do: 23.8.2007 cena (v K ): 99,80 + 41 nosi : P SU  

Novotná,J. a kol.: Matematika s Betkou 2 (pro 7. ro ník základní školy) - u ebnice a pracovní sešit; vydání: 1., 

doložka prodloužena 

Scientia 

j.: 23683/2001-22 ze dne: 23.8.2001 platí do: 23.8.2007 cena (v K ): 110,30 + 41 nosi : P SU  

Novotná,J.;Kubínová,M.;Sýkora,V.: Matematika s Betkou 3 (pro 8. ro ník základní školy) - u ebnice a 

pracovní sešit; vydání: 1., doložka prodloužena 

Scientia 

j.: 23683/2001-22 ze dne: 23.8.2001 platí do: 23.8.2007 cena (v K ): 120,80 + 63 nosi : P SU  

Novotná,J.;Kubínová,M.;Sýkora,V.: Matematika s Betkou 4 (pro 9. ro ník základní školy) - u ebnice a 

pracovní sešit; vydání: 1., doložka prodloužena 

Scientia 

j.: 23683/2001-22 ze dne: 23.8.2001 platí do: 23.8.2007 cena (v K ): 140 + 68,30 nosi : P SU  

Trejbal,J. a kol.: Matematika pro 6. ro ník ZŠ - 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 23842/2003-22 ze dne: 24.7.2003 platí do: 24.7.2009 cena (v K ): 73 nosi : P SU  

Trejbal,J. a kol.: Matematika pro 7. ro ník ZŠ - 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 23842/2003-22 ze dne: 24.7.2003 platí do: 24.7.2009 cena (v K ): 73 nosi : P SU  

Trejbal,J.: Matematika pro 8. ro ník ZŠ - 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 23842/2003-22 ze dne: 24.7.2003 platí do: 24.7.2009 cena (v K ): 81 nosi : P SU  

Trejbal,J.: Matematika pro 8. ro ník ZŠ - 1. díl (polská verze); vydání: 1. SPN, a.s. 

j.: 19789/2002-22 ze dne: 22.5.2002 platí do: 22.5.2008 cena (v K ):  nosi : P SU  

Trejbal,J.: Matematika pro 8. ro ník ZŠ - 2. díl (polská verze); vydání: 1. SPN, a.s. 

j.: 28175/2002-22 ze dne: 

18.10.2002 

platí do: 

18.10.2008 

cena (v K ):  nosi : P SU  

Trejbal,J.: Matematika pro 9. ro ník ZŠ - 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 23842/2003-22 ze dne: 24.7.2003 platí do: 24.7.2009 cena (v K ): 79 nosi : P SU  

Trejbal,J.: Matematika pro 9. ro ník ZŠ - 1. díl (polská verze); vydání: 1. SPN, a.s. 

j.: 25253/2002-22 ze dne: 27.8.2002 platí do: 27.8.2008 cena (v K ):  nosi : P SU  

Trejbal,J.: Matematika pro 9. ro ník ZŠ - 2. díl (polská verze); vydání: 1. SPN, a.s. 

j.: 28176/2002-22 ze dne: 

18.10.2002 

platí do: 

18.10.2008 

cena (v K ):  nosi : P SU  
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Rezutková,H.;Švejdová,V.: Cesti ka do školy, I. a II. díl (prvouka pro 1. ro ník) - polská verze; vydání: 1. Alter 

j.: 24805/2002-22 ze dne: 16.8.2002 platí do: 16.8.2008 cena (v K ):  nosi : P SU  

Rezutková,H.: Sv t okolo nás, I. a II. díl (prvouka pro 2. ro ník) - polská verze; vydání: 1. Alter 

j.: 24806/2002-22 ze dne: 16.8.2002 platí do: 16.8.2008 cena (v K ):  nosi : P SU  

Kope ková,S.;Tarábková,M.;Klodnerová,J.;Lišková,E.;Janda,L.: lov k a jeho sv t pro 1. ro ník ZŠ; 

vydání: 1. 

Didaktis 

j.: 10976/2005-22 ze dne: 14.4.2005 platí do: 14.4.2011 cena (v K ): 89 nosi : P SU  

Kvasni ková,D.;Danielovská,V.: Prvouka pro 3. ro ník ZŠ (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fortuna 

j.: 17603/2002-22 ze dne: 22.5.2002 platí do: 22.5.2008 cena (v K ): 79 + 49 nosi : P SU  

Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Prvouka 1 pro 1. ro ník základní školy; vydání: 1. Nová škola 

j.: 15455/2006-22 ze dne: 2.8.2006 platí do: 2.8.2012 cena (v K ): 70 nosi : P SU  

Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Prvouka 2 pro 2. ro ník základní školy (u ebnice a pracovní sešit); 

vydání: 1. 

Nová škola 

j.: 15455/2006-22 ze dne: 2.8.2006 platí do: 2.8.2012 cena (v K ): 75 + 40 nosi : P SU  

Štiková,V.: Prvouka 3 pro 3. ro ník základní školy (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Nová škola 

j.: 15455/2006-22 ze dne: 2.8.2006 platí do: 2.8.2012 cena (v K ): 75 + 40 nosi : P SU  

Danihelková,H.: Prvouka pro 1. ro ník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 20883/2003-22 ze dne: 19.6.2003 platí do: 19.6.2009 cena (v K ): 35.7 nosi : P SU  

Danihelková,H.: Prvouka pro 2. ro ník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 20883/2003-22 ze dne: 19.6.2003 platí do: 19.6.2009 cena (v K ): 35.7 nosi : P SU  

Šimí ková,H. a kol.: Prvouka pro 3. ro ník (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Prodos 

j.: 20883/2003-22 ze dne: 19.6.2003 platí do: 19.6.2009 cena (v K ): 39,90 + 31,50 nosi : P SU  

Chalupa,J.: Prvouka 3 (aneb Jak Mat j s Klárkou let li balónem); vydání: 1. Scientia 

j.: 22179/2003-22 ze dne: 

26.11.2003 

platí do: 

26.11.2009 

cena (v K ): 145 nosi : P SU  

Müllerová,J.: Prvouka pro 1. ro ník (pracovní sešit); vydání: 1. SPL - Práce 

j.: 17261/2005-22 ze dne: 21.9.2005 platí do: 21.9.2011 cena (v K ):  nosi : P SU  

Valenta,M.: Prvouka pro 1. ro ník (u ebnice); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce 

j.: 17261/2005-22 ze dne: 21.9.2005 platí do: 21.9.2011 cena (v K ): 79 nosi : P SU  

Vysko ilová,E.;Machalová,M.;Šebková,A.: Prvouka pro 2. ro ník (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPL - Práce 

j.: 20315/2003-22 ze dne: 17.6.2003 platí do: 17.6.2009 cena (v K ): 85 + 49 nosi : P SU  

Augusta,P.: Prvouka pro 3. ro ník (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPL - Práce 

j.: 19309/2003-22 ze dne: 1.3.2004 platí do: 1.3.2010 cena (v K ): 89 + 49 nosi : P SU  

Mladá,J.;Podroužek,V.: Prvouka pro 1. ro ník ZŠ (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 15393/2003-22 ze dne: 13.3.2003 platí do: 13.3.2009 cena (v K ): 75 + 48 nosi : P SU  

Mladá,J.;Podroužek,L.: Prvouka pro 2. ro ník ZŠ (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 15393/2003-22 ze dne: 13.3.2003 platí do: 13.3.2009 cena (v K ): 79,00 + 55,00 nosi : P SU  

Mladá,J.;Podroužek,L.: Prvouka pro 3. ro ník ZŠ (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 15393/2003-22 ze dne: 13.3.2003 platí do: 13.3.2009 cena (v K ): 79,00 + 55,00 nosi : P SU  

Pot ková,J.: Prvouka pro 1. t ídu ZŠ (1. a 2. díl); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Studio 1+1 

j.: 10606/2005-22 ze dne: 14.4.2005 platí do: 14.4.2011 cena (v K ): po 33,50 nosi : P SU  

Pot ková,J.: Prvouka pro 2. ro ník, 1. a 2. díl; vydání: 1. Studio 1+1 

j.: 25628/2002-22 ze dne: 3.9.2002 platí do: 3.9.2008 cena (v K ): 55 + 48 nosi : P SU  

P írodov da 

ížková,V.;Bradá ová,L.: P ehledy živé p írody pro 3. až 5. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Alter 

j.: 18594/2001-22 ze dne: 16.7.2001 platí do: 16.7.2007 cena (v K ): 46.2 nosi : P SU  

Kholová,H.: P írodov da pro 4. ro ník, 1. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 18594/2001-22 ze dne: 16.7.2001 platí do: 16.7.2007 cena (v K ): 44 nosi : P SU  

Novotný,A. a kol.: P írodov da pro 4. ro ník, 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 18594/2001-22 ze dne: 16.7.2001 platí do: 16.7.2007 cena (v K ): 37.8 nosi : P SU  

Prvouka

Přírodověda
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Kholová,H.: P írodov da pro 5. ro ník, 1. díl - Život na Zemi; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 18594/2001-22 ze dne: 16.7.2001 platí do: 16.7.2007 cena (v K ): 35.2 nosi : P SU  

Holovská,H.;Rükl,A.: P írodov da pro 5. ro ník, 2. díl - Zem  ve vesmíru; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Alter 

j.: 18594/2001-22 ze dne: 16.7.2001 platí do: 16.7.2007 cena (v K ): 27.4 nosi : P SU  

Bradá ,P.;Kolá ,M.: P írodov da pro 5. ro ník, 3. díl - lov k a technika; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Alter 

j.: 18594/2001-22 ze dne: 16.7.2001 platí do: 16.7.2007 cena (v K ): 27.4 nosi : P SU  

Kvasni ková,D.;Fron k,J.: P írodov da pro 4. ro ník ZŠ (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 3., platnost dol. 

prodloužena 

Fortuna 

j.: 11091/2001-22 ze dne: 17.1.2001 platí do: 17.1.2007 cena (v K ): 89 + 49 nosi : P SU  

Kvasni ková,D.;Fron k,J.;Šolc,M.: P írodov da pro 5. ro ník ZŠ (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 3., 

platnost dol. prodloužena 

Fortuna 

j.: 11091/2001-22 ze dne: 17.1.2001 platí do: 17.1.2007 cena (v K ): 89 + 49 nosi : P SU  

Štiková,V.: P írodov da 4 pro 4. ro ník základní školy (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Nová škola 

j.: 18565/2003-22 ze dne: 28.4.2003 platí do: 28.4.2009 cena (v K ): 49 + 35 nosi : P SU  

Matyášek,J.;Štiková,V.;Trna,J.: P írodov da 5 pro 5. ro ník základní školy; vydání: 1. Nová škola 

j.: 22121/2004-22 ze dne: 12.8.2004 platí do: 12.8.2010 cena (v K ): 59 nosi : P SU  

Jur ák,J.: P írodov da pro 4. ro ník (u ebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 23809/2003-22 ze dne: 23.7.2003 platí do: 23.7.2009 cena (v K ): 56,70 + 23,10 + 

31,50 

nosi : P SU  

Jur ák,J.: P írodov da pro 5. ro ník (u ebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 31386/2002-22 ze dne: 8.1.2003 platí do: 8.1.2009 cena (v K ): 56,70 + 23,10 + 

31,50 

nosi : P SU  

Komanová,E.;Ziegler,V.: P írodov da 4 pro 4. ro ník ZŠ (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Scientia 

j.: 32847/2002-22 ze dne: 

16.12.2002 

platí do: 

16.12.2008 

cena (v K ): 120,80 + 36,80 nosi : P SU  

Komanová,E.;Ziegler,V.: P írodov da 5 pro 5. ro ník ZŠ (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Scientia 

j.: 32847/2002-22 ze dne: 

16.12.2002 

platí do: 

16.12.2008 

cena (v K ): 120.8 nosi : P SU  

Mladá,J.;Podroužek,V.: P írodov da pro 4. ro ník ZŠ (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 23838/2003-22 ze dne: 31.7.2003 platí do: 31.7.2009 cena (v K ): 87 + 63 nosi : P SU  

Mladá,J.;Podroužek,V.: P írodov da pro 5. ro ník ZŠ (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 23838/2003-22 ze dne: 31.7.2003 platí do: 31.7.2009 cena (v K ): 87 + 59 nosi : P SU  

Vlastiv da 

Danielovská,V.;Tupý,K.: Vlastiv da pro 5. ro ník - pracovní sešit; vydání: 1. Albra 

j.: 28706/2002-22 ze dne: 

25.10.2002 

platí do: 

25.10.2008 

cena (v K ): 39 nosi : P SU  

Danielovská,V.;Tupý,K.: Vlastiv da pro 5. ro ník - u ebnice vlastiv dy pro 5. ro ník; vydání: 1. Albra 

j.: 17179/2002-22 ze dne: 24.5.2002 platí do: 24.5.2008 cena (v K ): 99 nosi : P SU  

apka,F.;Klíma,B.: Kartonová p íloha k u ebnicím vlastiv dy - Obrazy z eských d jin; vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Alter 

j.: 21580/2001-22 ze dne: 16.7.2001 platí do: 16.7.2007 cena (v K ): 14 nosi : P SU  

Chalupa,P.: Vlastiv da - Naše vlast; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 21580/2001-22 ze dne: 16.7.2001 platí do: 16.7.2007 cena (v K ): 45.4 nosi : P SU  

apka,F.: Vlastiv da - Obrazy z nov jších eských d jin; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 21580/2001-22 ze dne: 16.7.2001 platí do: 16.7.2007 cena (v K ): 45.4 nosi : P SU  

Harna,J.: Vlastiv da - Obrazy ze starších eských d jin; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 21580/2001-22 ze dne: 16.7.2001 platí do: 16.7.2007 cena (v K ): 45.4 nosi : P SU  

Chalupa,P.: Vlastiv da - Putování po eské republice; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 21580/2001-22 ze dne: 16.7.2001 platí do: 16.7.2007 cena (v K ): 45.4 nosi : P SU  

Chalupa,P.: Vlastiv da - Putování po Evrop ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter 

j.: 21580/2001-22 ze dne: 16.7.2001 platí do: 16.7.2007 cena (v K ): 45.4 nosi : P SU  

Vlastivěda
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Danielovská,V.;Tupý,K.: Vlastiv da pro 4. a 5. ro ník základní školy, 1. ást, 4. ro ník (u ebnice a pracovní 

sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Fortuna 

j.: 23285/2003-22 ze dne: 18.8.2003 platí do: 18.8.2009 cena (v K ): 79 + 44 nosi : P SU  

Danielovská,V.;Tupý,K.: Vlastiv da pro 4. a 5. ro ník základní školy, 2. ást, 5. ro ník (u ebnice a pracovní 

sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Fortuna 

j.: 23285/2003-22 ze dne: 18.8.2003 platí do: 18.8.2009 cena (v K ): 79 + 44 nosi : P SU  

Klímová a kol.: Vlastiv dné mapy pro 1. stupe  základních škol; vydání: 1. Kartografie Praha 

j.: 13037/2003-22 ze dne: 13.2.2003 platí do: 13.2.2009 cena (v K ): 85 nosi : P SU  

Semotanová,E.: D jiny trochu jinak: Doba císa e Rudolfa II. (16./17. století); vydání: 1. Kartografie Praha 

j.: 17029/2005-22 ze dne: 3.11.2005 platí do: 3.11.2011 cena (v K ): 59 nosi : P SU  

Semotanová,E.: D jiny trochu jinak: Doba knížete a krále Vladislava II. (12. století); vydání: 1. Kartografie Praha 

j.: 17029/2005-22 ze dne: 3.11.2005 platí do: 3.11.2011 cena (v K ): 59 nosi : P SU  

Semotanová,E.: D jiny trochu jinak: Doba knížete B etislava (11. století); vydání: 1. Kartografie Praha 

j.: 17029/2005-22 ze dne: 3.11.2005 platí do: 3.11.2011 cena (v K ): 59 nosi : P SU  

Semotanová,E.: D jiny trochu jinak: Doba knížete P emysla Otakara II. (13. století); vydání: 1. Kartografie Praha 

j.: 17029/2005-22 ze dne: 3.11.2005 platí do: 3.11.2011 cena (v K ): 59 nosi : P SU  

Semotanová,E.: D jiny trochu jinak: Doba knížete Václava (10. století); vydání: 1. Kartografie Praha 

j.: 17029/2005-22 ze dne: 3.11.2005 platí do: 3.11.2011 cena (v K ): 59 nosi : P SU  

Semotanová,E.: D jiny trochu jinak: Doba krále Ji ího z Pod brad (15. století); vydání: 1. Kartografie Praha 

j.: 17029/2005-22 ze dne: 3.11.2005 platí do: 3.11.2011 cena (v K ): 59 nosi : P SU  

Semotanová,E.: D jiny trochu jinak: Doba krále Karla IV. (14. století); vydání: 1. Kartografie Praha 

j.: 17029/2005-22 ze dne: 3.11.2005 platí do: 3.11.2011 cena (v K ): 59 nosi : P SU  

St íbrná,I. a kol.: Vlastiv da 4 - Hlavní události nejstarších eských d jin (u ebnice a pracovní sešit); 

vydání: 1. 

Nová škola 

j.: 16214/2004-22 ze dne: 8.6.2004 platí do: 8.6.2010 cena (v K ): 59 + 35 nosi : P SU  

Štiková,V.: Vlastiv da 4 - Poznáváme eskou republiku (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Nová škola 

j.: 25151/2003-22 ze dne: 20.8.2003 platí do: 20.8.2009 cena (v K ): 49 + 33 nosi : P SU  

Štiková,V.: Vlastiv da 5 - eská republika jako sou ást Evropy (u ebnice a pracovní sešit pro 5. ro ník); 

vydání: 1. 

Nová škola 

j.: 15234/2004-22 ze dne: 27.4.2004 platí do: 27.4.2010 cena (v K ): 59 + 33 nosi : P SU  

apka,F.: Vlastiv da 5 - Významné události nových eských d jin (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Nová škola 

j.: 17964/2005-22 ze dne: 10.6.2005 platí do: 10.6.2011 cena (v K ): 59 + 33 nosi : P SU  

Hronek,M.: Vlastiv da 4 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 32845/2002-22 ze dne: 20.1.2003 platí do: 20.1.2009 cena (v K ): 73,50 + 23,10 nosi : P SU  

Hronek,M.: Vlastiv da 5 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 2. aktualizované, platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 22712/2003-22 ze dne: 1.7.2003 platí do: 1.7.2009 cena (v K ): 73,50 + 23,10 nosi : P SU  

Augusta,P.;Honzák,F.: Vlastiv da pro 4. ro ník (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SPL - Práce 

j.: 14444/2006-22 ze dne: 14.7.2006 platí do: 14.7.2012 cena (v K ): 85 + 39 nosi : P SU  

Augusta,P.;Honzák,F.: Vlastiv da pro 5. ro ník (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SPL - Práce 

j.: 14444/2006-22 ze dne: 14.7.2006 platí do: 14.7.2012 cena (v K ): 85 + 39 nosi : P SU  

Bloudková,M.;Borecký,D.;Dvo ák,D.: Pracovní sešit k u ebnici Vlastiv da pro 4. ro ník ZŠ; vydání: 1. SPN, a.s. 

j.: 22868/2002-22 ze dne: 9.7.2002 platí do: 9.7.2008 cena (v K ): 63 nosi : P SU  

Bloudková,M.;Dvo ák,D.;Chalupa,P.: Pracovní sešit k u ebnici Vlastiv da pro 5. ro ník ZŠ; vydání: 1. SPN, a.s. 

j.: 24600/2002-22 ze dne: 19.8.2002 platí do: 19.8.2008 cena (v K ): 59 nosi : P SU  

Chalupa,P. a kol.: Vlastiv da pro 4. ro ník ZŠ; vydání: 2., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 16904/2002-22 ze dne: 5.4.2002 platí do: 5.4.2008 cena (v K ): 75 nosi : P SU  

Chalupa,P. a kol.: Vlastiv da pro 5. ro ník ZŠ; vydání: 2., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 20511/2002-22 ze dne: 30.5.2002 platí do: 30.5.2008 cena (v K ): 75 nosi : P SU  

Chemie 

Beneš,P.;Pumpr,V.;Banýr,J.: Základy chemie 1 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., doložka prodloužena Fortuna 

j.: 16065/2003-22 ze dne: 21.3.2003 platí do: 21.3.2009 cena (v K ): 99 + 49 nosi : P SU  

Beneš,P.;Pumpr,V.;Banýr,J.: Základy chemie 2 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., doložka prodloužena Fortuna 

j.: 16065/2003-22 ze dne: 21.3.2003 platí do: 21.3.2009 cena (v K ): 99 + 49 nosi : P SU  

Chemie
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Beneš,P.;Pumpr,V.;Adamec,M.;Janoušková,S.: Základy chemie - klí  k úsp šnému studiu; vydání: 1. Fortuna 

j.: 18196/2006-22 ze dne: 30.8.2006 platí do: 30.8.2012 cena (v K ):  nosi : P SU  

Beneš,P.;Pumpr,V.;Banýr,J.: Základy praktické chemie 1 pro 8. ro ník ZŠ (u ebnice a pracovní sešit); 

vydání: 1., doložka prodloužena 

Fortuna 

j.: 22694/2003-22 ze dne: 3.7.2003 platí do: 3.7.2009 cena (v K ): 99 + 59 nosi : P SU  

Beneš,P.;Pumpr,V.;Banýr,J.: Základy praktické chemie 2 pro 9. ro ník ZŠ (u ebnice a pracovní sešit); 

vydání: 1., doložka prodloužena 

Fortuna 

j.: 22694/2003-22 ze dne: 3.7.2003 platí do: 3.7.2009 cena (v K ): 99 + 59 nosi : P SU  

Beneš,P.;Pumpr,V.;Frýzková: Základy praktické chemie a náš život (pracovní sešit); vydání: 1. Fortuna 

j.: 22785/2005-22 ze dne: 16.9.2005 platí do: 16.9.2011 cena (v K ): 59 nosi : P SU  

Škoda,J.;Doulík,P.: Chemie pro 8. ro ník ZŠ (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus 

j.: 5711/2006-22 ze dne: 4.5.2006 platí do: 4.5.2012 cena (v K ): 129 + 69 nosi : P SU  

Bílek,M;Rychtera,J.: Chemie pro 8. ro ník ZŠ (u ebnice a laboratorní cvi ení); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

MOBY DICK 

j.: 302/2006-22 ze dne: 17.2.2006 platí do: 17.2.2012 cena (v K ): 130 + 50 nosi : P SU  

Bílek,M;Rychtera,J.: Chemie pro 9. ro ník ZŠ (u ebnice a laboratorní cvi ení); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

MOBY DICK 

j.: 301/2006-22 ze dne: 17.2.2006 platí do: 17.2.2012 cena (v K ): 160 + 50 nosi : P SU  

Karger,I.;Pe ová,D.;Pe ,P.: Chemie I pro 8. ro ník základní školy a nižší ro níky víceletých gymnázií 

(u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prodos 

j.: 11649/2005-22 ze dne: 19.7.2005 platí do: 19.7.2011 cena (v K ): 126/94,50 + 

37,80/25,20 

(u itelská/žákovská verze) 

nosi : P SU  

Pe ová,D.;Karger,I.;Pe ,P.: Chemie II pro 9. ro ník základní školy a nižší ro níky víceletých gymnázií 

(u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prodos 

j.: 11678/2005-22 ze dne: 19.7.2005 platí do: 19.7.2011 cena (v K ): 126/94,50 + 

37,80/25,20 

(u itelská/žákovská verze) 

nosi : P SU  

Los,P.: Chemie se nebojíme - 2. díl chemie pro základní školu; vydání: 1., doložka prodloužena Scientia 

j.: 26798/2001-22 ze dne: 

10.10.2001 

platí do: 

10.10.2007 

cena (v K ): 95.6 nosi : P SU  

Los,P.;Kle ková,M.: Kamarádka chemie aneb chemie pro každý den (praktická p íru ka k u ebnicím chemie); 

vydání: 1., doložka prodloužena 

Scientia 

j.: 26799/2001-22 ze dne: 

10.10.2001 

platí do: 

10.10.2007 

cena (v K ): 80.9 nosi : P SU  

Los,P.: Nebojte se chemie - 1. díl chemie pro základní školu (pracovní sešit); vydání: 1., doložka prodloužena Scientia 

j.: 26797/2001-22 ze dne: 

10.10.2001 

platí do: 

10.10.2007 

cena (v K ): 18.9 nosi : P SU  

Los,P.: Nebojte se chemie - 1. díl chemie pro základní školu (u ebnice); vydání: 1., doložka prodloužena Scientia 

j.: 26796/2001-22 ze dne: 

10.10.2001 

platí do: 

10.10.2007 

cena (v K ): 93.5 nosi : P SU  

trnáctová,H. a kol.: Chemie pro 8. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 22883/2003-22 ze dne: 4.7.2003 platí do: 4.7.2009 cena (v K ): 89 nosi : P SU  

Novotný,P. a kol.: Chemie pro 9. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 22883/2003-22 ze dne: 4.7.2003 platí do: 4.7.2009 cena (v K ): 89 nosi : P SU  

Fyzika 

Rauner,K. a kol.: Fyzika pro 6. ro ník ZŠ a primu víceletého gymnázia (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus 

j.: 13488/2004-22 ze dne: 11.6.2004 platí do: 11.6.2010 cena (v K ): 119 + 59 nosi : P SU  

Rauner,K. a kol.: Fyzika pro 7. ro ník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (u ebnice a pracovní sešit); 

vydání: 1. 

Fraus 

j.: 13402/2005-22 ze dne: 6.5.2005 platí do: 6.5.2011 cena (v K ): 119 + 59 nosi : P SU  

Kubínek,R.;Davidová,J.;Holubová,R.;Weinlich,R.;: Fyzika I (u ebnice 1. a 2. díl, pracovní sešit 1. a 2. díl); 

vydání: 1. 

Prodos 

j.: 16770/2005-22 ze dne: 20.6.2005 platí do: 20.6.2011 cena (v K ): U po 64/140, Ps 

38/80 + 30/80 

nosi : P SU  

Kubínek,R.;Weinlichová,J.;Holubová,R.;Weinlich,R.: Fyzika II (u ebnice 1. díl, pracovní sešit 1. díl); vydání: 1. Prodos 

j.: 9836/2006-22 ze dne: 1.8.2006 platí do: 1.8.2012 cena (v K ): 65 + 30 nosi : P SU  

Fyzika



Lepil,O.: Dopln k k u ivu fyziky pro 8. a 9. ro ník ZŠ s rozší eným vyu ováním matematice a p írodov dným 

p edm t m; vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 15475/2003-22 ze dne: 17.3.2003 platí do: 17.3.2009 cena (v K ): 66 nosi : P SU  

Bohun k,J.: Pracovní sešit k u ebnici fyziky pro 6. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus 

j.: 5784/2006-22 ze dne: 18.5.2006 platí do: 18.5.2012 cena (v K ): 32 nosi : P SU  

Bohun k,J.: Pracovní sešit k u ebnici fyziky pro 7. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus 

j.: 5784/2006-22 ze dne: 18.5.2006 platí do: 18.5.2012 cena (v K ): 32 nosi : P SU  

Bohun k,J.: Pracovní sešit k u ebnici fyziky pro 8. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus 

j.: 5784/2006-22 ze dne: 18.5.2006 platí do: 18.5.2012 cena (v K ): 35 nosi : P SU  

Bohun k,J.: Pracovní sešit k u ebnici fyziky pro 9. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus 

j.: 5784/2006-22 ze dne: 18.5.2006 platí do: 18.5.2012 cena (v K ): 38 nosi : P SU  

Machá ek,M.: Pracovní sešit k u ebnici fyziky pro 9. ro ník ZŠ; vydání: 1. Prometheus 

j.: 27918/2001-22 ze dne: 6.11.2001 platí do: 6.11.2007 cena (v K ): 36 nosi : P SU  

Kolá ová,R.;Bohun k,J.: Fyzika pro 6. ro ník ZŠ; vydání: 2., p epracované vydání Prometheus 

j.: 19905/2002-22 ze dne: 10.6.2002 platí do: 10.6.2008 cena (v K ): 89 nosi : P SU  

Kolá ová,R.;Bohun k,J.: Fyzika pro 7. ro ník ZŠ; vydání: 2., p epracované vydání Prometheus 

j.: 22047/2003-22 ze dne: 3.7.2003 platí do: 3.7.2009 cena (v K ): 94 nosi : P SU  

Kolá ová,R.;Bohun k,J.: Fyzika pro 8. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus 

j.: 11935/2005-22 ze dne: 13.4.2005 platí do: 13.4.2011 cena (v K ): 85 nosi : P SU  

Kolá ová,R. a kol.: Fyzika pro 9. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus 

j.: 5784/2006-22 ze dne: 18.5.2006 platí do: 18.5.2012 cena (v K ): 99 nosi : P SU  

Machá ek,M.: Fyzika pro 6. ro ník ZŠ a víceletá gymnázia (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 5785/2006-22 ze dne: 18.5.2006 platí do: 18.5.2012 cena (v K ): 109 nosi : P SU  

Machá ek,M.: Fyzika pro 7. ro ník ZŠ a víceletá gymnázia (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 5785/2006-22 ze dne: 18.5.2006 platí do: 18.5.2012 cena (v K ): 108 nosi : P SU  

Machá ek,M.: Fyzika pro 8. ro ník ZŠ a víceletá gymnázia (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 5785/2006-22 ze dne: 18.5.2006 platí do: 18.5.2012 cena (v K ): 108 nosi : P SU  

Machá ek,M.: Fyzika pro 9. ro ník ZŠ a víceletá gymnázia (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Prometheus 

j.: 5785/2006-22 ze dne: 18.5.2006 platí do: 18.5.2012 cena (v K ): 108 nosi : P SU  

Jáchim,F.;Tesa ,J.: Fyzika pro 6. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 10605/2005-22 ze dne: 18.5.2005 platí do: 18.5.2011 cena (v K ): 85 nosi : P SU  

Jáchim,F.;Tesa ,J.: Fyzika pro 7. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 10605/2005-22 ze dne: 18.5.2005 platí do: 18.5.2011 cena (v K ): 87 nosi : P SU  

Jáchim,F.;Tesa ,J.: Fyzika pro 8. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 10605/2005-22 ze dne: 18.5.2005 platí do: 18.5.2011 cena (v K ): 89 nosi : P SU  

Jáchim,F.;Tesa ,J.: Fyzika pro 9. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 10605/2005-22 ze dne: 18.5.2005 platí do: 18.5.2011 cena (v K ): 89 nosi : P SU  

P írodopis 

Kvasni ková,D. a kol.: Ekologický p írodopis pro 6. ro ník ZŠ a nižší ro níky víceletých gymnázií (u ebnice a 

pracovní sešit); vydání: 2., platnost doložky prodloužena 

Fortuna 

j.: 16344/2000-22 ze dne: 2.5.2000 platí do: 2.5.2006 cena (v K ): 99 + 49 nosi : P SU  

Kvasni ková,D. a kol.: Ekologický p írodopis pro 7. ro ník ZŠ a nižší ro níky víceletých gymnázií (u ebnice 1. 

a 2. ást a pracovní sešit); vydání: 2. upravené, platnost doložky prodloužena 

Fortuna 

j.: 15301/2006-22 ze dne: 14.9.2006 platí do: 14.9.2012 cena (v K ): 97 + 87 + 49 nosi : P SU  

Kvasni ková,D. a kol.: Ekologický p írodopis pro 8. ro ník ZŠ a nižší ro níky víceletých gymnázií (u ebnice a 

pracovní sešit); vydání: 2. upravené, platnost doložky prodloužena 

Fortuna 

j.: 16344/2000-22 ze dne: 2.5.2000 platí do: 2.5.2006 cena (v K ): 89 + 53 nosi : P SU  

Kvasni ková,D. a kol.: Ekologický p írodopis pro 9. ro ník ZŠ a nižší ro níky víceletých gymnázií (u ebnice a 

pracovní sešit); vydání: 2., platnost doložky prodloužena 

Fortuna 

j.: 16344/2000-22 ze dne: 2.5.2000 platí do: 2.5.2006 cena (v K ): 98 + 49 nosi : P SU  

Kvasni ková,D.: Základy ekologie; vydání: 3., upravené, platnost doložky prodloužena Fortuna 

j.: 23221/2003-22 ze dne: 10.7.2003 platí do: 10.7.2009 cena (v K ): 112 nosi : P SU  
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abradová,V.;Hasch,F.;Sejpka,J.;Van ková,I.: P írodopis pro 6. ro ník ZŠ a primu víceletých gymnázií; 

vydání: 1. 

Fraus 

j.: 33090/2003-22 ze dne: 9.12.2003 platí do: 9.12.2009 cena (v K ):  nosi : P SU  

abradová,V. a kol.: P írodopis pro 6. ro ník ZŠ a primu víceletých gymnázií (pracovní sešit); vydání: 1. Fraus 

j.: 16894/2004-22 ze dne: 23.8.2004 platí do: 23.8.2010 cena (v K ):  nosi : P SU  

abradová,V. a kol.: P írodopis pro 7. ro ník ZŠ a primu víceletých gymnázií (u ebnice a pracovní sešit); 

vydání: 1. 

Fraus 

j.: 13043/2005-22 ze dne: 11.5.2005 platí do: 11.5.2011 cena (v K ): 129 + 59 nosi : P SU  

Ko árek,ml.,E.;Ko árek,E.: P írodopis pro 9. ro ník ZŠ; vydání: 1. Jinan 

j.: 30971/2000-22 ze dne: 5.1.2001 platí do: 5.1.2007 cena (v K ): 105 nosi : P SU  

Tob rná,V.;Švecová,M.: Botanika II (Vyšší rostliny); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Nakladatelství eské 

geografické 

spole nosti 

j.: 11984/2005-22 ze dne: 30.9.2005 platí do: 30.9.2011 cena (v K ): 83 nosi : P SU  

Maleninský,M.;Novák,J.: Zoologie II (Obratlovci); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Nakladatelství eské 

geografické 

spole nosti 

j.: 11984/2005-22 ze dne: 30.9.2005 platí do: 30.9.2011 cena (v K ): 85 nosi : P SU  

Maleninský,M.;Škoda,B.;Smrž,J.: P írodopis pro 6. ro ník; vydání: 1. Nakladatelství eské 

geografické 

spole nosti 

j.: 22068/2003-22 ze dne: 24.7.2003 platí do: 24.7.2009 cena (v K ): 97 nosi : P SU  

Maleninský,M. a kol.: P írodopis pro 8. a 9. ro ník; vydání: 1. Nakladatelství eské 

geografické 

spole nosti 

j.: 22175/2003-22 ze dne: 1.9.2003 platí do: 1.9.2009 cena (v K ): 99 nosi : P SU  

Fron k,J.;Jur ák,J. a kol.: P írodopis 6 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 2. aktualizované, platnost doložky 

prodloužena 

Prodos 

j.: 26253/2003-22 ze dne: 7.1.2004 platí do: 7.1.2010 cena (v K ): 84 + 29,40 nosi : P SU  

Fron k,J.;Jur ák,J. a kol.: P írodopis 7 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos 

j.: 23810/2003-22 ze dne: 23.7.2003 platí do: 23.7.2009 cena (v K ): 98,70 + 31,50 nosi : P SU  

Kantorek,J.;Fron k,J.;Jur ák,J. a kol.: P írodopis 8 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Prodos 

j.: 11430/2005-22 ze dne: 8.8.2005 platí do: 8.8.2011 cena (v K ): 98,70 + 31,50 nosi : P SU  

Zapletal,J.;Janoška,M.;Toman áková,M.: P írodopis 9 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Prodos 

j.: 14 332/2006-

22 

ze dne: 11.8.2006 platí do: 11.8.2012 cena (v K ): 88 + 31 nosi : P SU  

Dobroruka,L.,J. a kol.: P írodopis I pro 6. ro ník ZŠ; vydání: 1. Scientia 

j.: 28650/2003-22 ze dne: 

15.10.2003 

platí do: 

15.10.2009 

cena (v K ): 129.2 nosi : P SU  

Dobroruka,L.,J. a kol.: P írodopis II pro 7. ro ník ZŠ; vydání: 1. Scientia 

j.: 28650/2003-22 ze dne: 

15.10.2003 

platí do: 

15.10.2009 

cena (v K ): 140.7 nosi : P SU  

Dobroruka,L.,J. a kol.: P írodopis III pro 8. ro ník ZŠ; vydání: 1. Scientia 

j.: 28650/2003-22 ze dne: 

15.10.2003 

platí do: 

15.10.2009 

cena (v K ): 130 nosi : P SU  

Cílek,V. a kol.: P írodopis IV pro 9. ro ník ZŠ; vydání: 1. Scientia 

j.: 28650/2003-22 ze dne: 

15.10.2003 

platí do: 

15.10.2009 

cena (v K ): 120 nosi : P SU  

erník,V.;Bi ík,V.;Martinec,Z.: P írodopis III pro 8. ro ník ZŠ - Biologie lov ka; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 23840/2003-22 ze dne: 28.7.2003 platí do: 28.7.2009 cena (v K ): 98 nosi : P SU  

erník,V.;Martinec,Z.;Vítek,J.: P írodopis IV pro 9. ro ník ZŠ - Mineralogie a geologie; vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 23840/2003-22 ze dne: 28.7.2003 platí do: 28.7.2009 cena (v K ): 98 nosi : P SU  

erník,V.;Bi ík,V.;Martinec,Z.: P írodopis pro 6. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 23840/2003-22 ze dne: 28.7.2003 platí do: 28.7.2009 cena (v K ): 117 nosi : P SU  

erník,V.;Bi ík,V.;Bi íková,L.: P írodopis pro 7. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 23840/2003-22 ze dne: 28.7.2003 platí do: 28.7.2009 cena (v K ): 117 nosi : P SU  
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Pavl ,R.;Seifert,V.: Zem pis pro 6. ro ník ZŠ a nižší ro níky víceletých gymnázií - Krajinná sféra I; vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

Alter 

j.: 20723/2004-22 ze dne: 10.8.2004 platí do: 10.8.2010 cena (v K ): 42 nosi : P SU  

Kholová,H.;Pavl ,R.: Zem pis pro 6. ro ník ZŠ a nižší ro níky víceletých gymnázií - Krajinná sféra II; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Alter 

j.: 20723/2004-22 ze dne: 10.8.2004 platí do: 10.8.2010 cena (v K ): 52 nosi : P SU  

Holovská,H;Pavl ,R. a kol.: Zem pis pro 6. ro ník ZŠ a nižší ro níky víceletých gymnázií - Vesmír, mapa; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Alter 

j.: 20723/2004-22 ze dne: 10.8.2004 platí do: 10.8.2010 cena (v K ): 42 nosi : P SU  

Pluskal,M.;Bradá ,P.;Kraus,P.;Krausová,M.: Zem pis pro 8. ro ník ZŠ a nižší ro níky víceletých gymnázií - 

Spole enské složky krajiny a politická mapa sv ta; vydání: 1. 

Alter 

j.: 14040/2003-22 ze dne: 23.6.2003 platí do: 23.6.2009 cena (v K ): 97 nosi : P SU  

Hole ek,M. a kol.: eská republika - Zem pis pro 8. a 9. ro ník ZŠ a nižší ro níky víceletých gymnázií; 

vydání: 4., upravené, platnost doložky prodloužena 

Fortuna 

j.: 11206/2005-22 ze dne: 18.4.2005 platí do: 18.4.2011 cena (v K ): 89 nosi : P SU  

Baar,V.: Politická mapa dnešního sv ta - Zem pis pro 8. a 9. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Fortuna 

j.: 10770/2005-22 ze dne: 18.4.2005 platí do: 18.4.2011 cena (v K ): 57 nosi : P SU  

Mirvald,S.;Štulc,M.;Kopp,J.: Spole enské a hospodá ské složky krajiny - Zem pis pro 8. a 9. ro ník ZŠ a nižší 

ro níky víceletých gymnázií (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Fortuna 

j.: 21768/2003-22 ze dne: 17.6.2003 platí do: 17.6.2009 cena (v K ): 89 + 48 nosi : P SU  

Brinke,J. a kol.: Zem pis Ameriky, Asie a Evropy; vydání: 2., p epracované Fortuna 

j.: 17602/2002-22 ze dne: 15.4.2002 platí do: 15.4.2008 cena (v K ): 89 nosi : P SU  

Baar,V.: Zem pis Ameriky, Asie a Evropy - pracovní sešit; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fortuna 

j.: 10769/2005-22 ze dne: 18.4.2005 platí do: 18.4.2011 cena (v K ): 49 nosi : P SU  

ervený,P.;Dokoupil,J.;Kopp,J.;Matušková,A.;Mentlík,P.: Zem pis pro 6. ro ník základní školy a primu 

víceletého gymnázia; vydání: 1. 

Fraus 

j.: 18985/2003-22 ze dne: 17.7.2003 platí do: 17.7.2009 cena (v K ): 99 nosi : P SU  

Dvo ák,J.;Kohoutová,A.;Taibr,P.: Zem pis pro 7. ro ník základní školy a víceleté gymnázium (u ebnice a 

pracovní sešit); vydání: 1. 

Fraus 

j.: 20324/2005-22 ze dne: 2.9.2005 platí do: 2.9.2011 cena (v K ): 119 + 59 nosi : P SU  

kol. autor : eská republika - Sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1. Kartografie Praha 

j.: 2180/2006-22 ze dne: 27.1.2006 platí do: 27.1.2012 cena (v K ): 55 nosi : P SU  

kol. autor : Evropa - Sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1. Kartografie Praha 

j.: 14878/2006-22 ze dne: 1.9.2006 platí do: 1.9.2012 cena (v K ): 129 nosi : P SU  

kol. autor : Sešitové atlasy pro základní školy - Afrika, Austrálie, Oceánie; vydání: 1. Kartografie Praha 

j.: 17348/2005-22 ze dne: 10.6.2005 platí do: 10.6.2011 cena (v K ):  nosi : P SU  

kol. autor : Sešitové atlasy pro základní školy - Amerika; vydání: 1. Kartografie Praha 

j.: 17348/2005-22 ze dne: 10.6.2005 platí do: 10.6.2011 cena (v K ):  nosi : P SU  

kol. autor : Sešitové atlasy pro základní školy - Asie; vydání: 1. Kartografie Praha 

j.: 17348/2005-22 ze dne: 10.6.2005 platí do: 10.6.2011 cena (v K ):  nosi : P SU  

kol. autor : Školní atlas Evropy; vydání: 1. Kartografie Praha 

j.: 19346/2001-22 ze dne: 12.6.2001 platí do: 12.6.2007 cena (v K ): 129 nosi : P SU  

kol. autor : Školní atlas sv ta; vydání: 1., 2. dotisk Kartografie Praha 

j.: 21164/2004-22 ze dne: 

22.12.2004 

platí do: 

22.12.2010 

cena (v K ): 279 nosi : P SU  

Kühnlová;H.: Zem pis pro 9. ro ník ZŠ - Tady jsem doma; vydání: 2., upravené, platnost doložky prodloužena MOBY DICK 

j.: 12072/2004-22 ze dne: 24.1.2005 platí do: 24.1.2011 cena (v K ): 53 nosi : P  

Lorenc,P.: Zem pis pro 6. a 7. ro ník ZŠ - Daleké sv tadíly a oceány; vydání: 2., upravené, platnost doložky 

prodloužena 

MOBY DICK 

j.: 12072/2004-22 ze dne: 24.1.2005 platí do: 24.1.2011 cena (v K ): 77 nosi : P SU  

Lorenc,P.: Zem pis pro 6. ro ník ZŠ - Živá planeta; vydání: 2., upravené, platnost doložky prodloužena MOBY DICK 

j.: 12072/2004-22 ze dne: 24.1.2005 platí do: 24.1.2011 cena (v K ): 72.8 nosi : P SU  

Lorenc,P.: Zem pis pro 7. ro ník ZŠ - Nejv tší sv tadíl na Zemi; vydání: 2., upravené, platnost doložky 

prodloužena 

MOBY DICK 

j.: 12072/2004-22 ze dne: 24.1.2005 platí do: 24.1.2011 cena (v K ): 92 nosi : P SU  

Zeměpis
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Lorenc,P.: Zem pis pro 8. ro ník ZŠ - Lidé na živé planet ; vydání: 2., upravené, platnost doložky 

prodloužena 

MOBY DICK 

j.: 12072/2004-22 ze dne: 1.9.2005 platí do: 1.9.2011 cena (v K ): 87 nosi : P SU  

Lorenc,P.: Zem pis pro 9. ro ník ZŠ - eská republika; vydání: 2., upravené, platnost doložky prodloužena MOBY DICK 

j.: 12072/2004-22 ze dne: 1.9.2005 platí do: 1.9.2011 cena (v K ): 95 nosi : P SU  

Kühnlová,H.: Zem pis naší vlasti (pracovní sešit); vydání: 2., doložka prodloužena Nakladatelství eské 

geografické 

spole nosti 

j.: 23890/2002-22 ze dne: 14.8.2002 platí do: 14.8.2008 cena (v K ): 47 nosi : P SU  

ezní ková,D.: Zem pis sv ta - Evropa (pracovní sešit); vydání: 1. Nakladatelství eské 

geografické 

spole nosti 

j.: 14850/2004-22 ze dne: 10.6.2004 platí do: 10.6.2010 cena (v K ): 49 nosi : P SU  

Kühnlová,H.: Zem pis sv ta - kontinenty (pracovní sešit); vydání: 1. Nakladatelství eské 

geografické 

spole nosti 

j.: 14850/2004-22 ze dne: 10.6.2004 platí do: 10.6.2010 cena (v K ): 49 nosi : P SU  

ervinka,P.;Tampír,V.: P írodní prost edí Zem ; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Nakladatelství eské 

geografické 

spole nosti 

j.: 20165/2002-22 ze dne: 24.5.2002 platí do: 24.5.2008 cena (v K ): 89 nosi : P SU  

Valenta,V.;Herink,J. a kol.: Sou asný sv t; vydání: 1. Nakladatelství eské 

geografické 

spole nosti 

j.: 14850/2004-22 ze dne: 10.6.2004 platí do: 10.6.2010 cena (v K ): 105 nosi : P SU  

ezní ková,D.: Sou asný sv t (pracovní sešit); vydání: 1. Nakladatelství eské 

geografické 

spole nosti 

j.: 19355/2005-22 ze dne: 1.9.2005 platí do: 1.9.2011 cena (v K ): 49 nosi : P SU  

Kastner,J.;Hole ek,M.;Krají ek,L. a kol.: Zem pis naší vlasti; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Nakladatelství eské 

geografické 

spole nosti 

j.: 10967/2002-22 ze dne: 8.3.2002 platí do: 8.3.2008 cena (v K ): 99 nosi : P SU  

Hole ek,M.;Janský,B.;Tlach,B.: Zem pis sv ta 1; vydání: 3. upravené, doložka prodloužena Nakladatelství eské 

geografické 

spole nosti 

j.: 26933/2004-22 ze dne: 12.1.2005 platí do: 12.1.2011 cena (v K ): 79 nosi : P SU  

Hole ek,M.;Janský,B. a kol.: Zem pis sv ta 2 (Amerika, Asie); vydání: 2., doložka prodloužena Nakladatelství eské 

geografické 

spole nosti 

j.: 31636/2001-22 ze dne: 7.12.2001 platí do: 7.12.2007 cena (v K ): 79 nosi : P SU  

Je ábek,M.;Vilímek,V.: Zem pis sv ta 3 (Evropa); vydání: 2., doložka prodloužena Nakladatelství eské 

geografické 

spole nosti 

j.: 22815/2001-22 ze dne: 5.9.2001 platí do: 5.9.2007 cena (v K ): 79 nosi : P SU  

Voženílek,V.;Demek,J.: Zem pis 1 - Planeta Zem , Glóbus a mapa, P írodní složky a oblasti Zem  (u ebnice 

a pracovní sešit - žákovská/u itelská verze); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Prodos 

j.: 16994/2006-22 ze dne: 29.8.2006 platí do: 29.8.2012 cena (v K ): U 84/126, PS 42 nosi : P SU  

Voženílek,V.;Demek,J.: Zem pis 2 - Zem pis oceán  a sv tadíl  (1) (u ebnice a pracovní sešit - 

žákovská/u itelská verze); vydání: 1. 

Prodos 

j.: 13940/2001-22 ze dne: 25.4.2001 platí do: 25.4.2007 cena (v K ): U 63/105, PS 42 nosi : P SU  

Voženílek,V.;F ukal,M.;Mahrová,M.: Zem pis 3 - Zem pis oceán  a sv tadíl  (2) (u ebnice a pracovní sešit - 

žákovská/u itelská verze); vydání: 1. 

Prodos 

j.: 20173/2001-22 ze dne: 30.8.2001 platí do: 30.8.2007 cena (v K ): U 126/168, PS 42 nosi : P SU  

Voženílek,V.;Szczyrba,Z.: Zem pis 4 - eská republika (u ebnice a pracovní sešit - žákovská/u itelská 

verze); vydání: 1. 

Prodos 

j.: 22105/2002-22 ze dne: 19.7.2002 platí do: 19.7.2008 cena (v K ): U 115,50/147, PS 

42 

nosi : P SU  

Voženílek,V.;F ukal,M.;Nová ek,P.;Szczyrba,Z.: Zem pis 5 - Hospodá ství a spole nost (u ebnice a pracovní 

sešit - žákovská/u itelská verze); vydání: 1. 

Prodos 

j.: 23778/2003-22 ze dne: 29.7.2003 platí do: 29.7.2009 cena (v K ): U 115,50/147, PS 

42 

nosi : P SU  
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ervinka,P.;Braun,R.: Afrika, Austrálie a Antarktida; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Scientia 

j.: 24427/2000-22 ze dne: 28.7.2000 platí do: 28.7.2006 cena (v K ): 58.8 nosi : P SU  

Braun,R; ervinka,P.: Amerika; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Scientia 

j.: 24427/2000-22 ze dne: 28.7.2000 platí do: 28.7.2006 cena (v K ): 50.4 nosi : P SU  

ervinka,P.;Braun,R.: Asie; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Scientia 

j.: 24427/2000-22 ze dne: 28.7.2000 platí do: 28.7.2006 cena (v K ): 60.9 nosi : P SU  

Novotná,M.: eská republika; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Scientia 

j.: 24427/2000-22 ze dne: 28.7.2000 platí do: 28.7.2006 cena (v K ): 128.1 nosi : P SU  

Vilímek,V.;Nováková,R.: Evropa; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Scientia 

j.: 24427/2000-22 ze dne: 28.7.2000 platí do: 28.7.2006 cena (v K ): 62 nosi : P SU  

Skokan,L.;Bursa,M.;Peštová,J.: Geografické tabulky; vydání: 3. p epracované Scientia 

j.: 28501/2000-22 ze dne: 2.11.2000 platí do: 2.11.2006 cena (v K ): 75.6 nosi : P SU  

Kastner a kol.: Mapy - p íroda - životní prost edí; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Scientia 

j.: 24427/2000-22 ze dne: 28.7.2000 platí do: 28.7.2006 cena (v K ): 89.3 nosi : P SU  

Mirvald,S.: Socioekonomický zem pis pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Scientia 

j.: 24427/2000-22 ze dne: 28.7.2000 platí do: 28.7.2006 cena (v K ): 73 nosi : P SU  

kol. autor : Školní atlas eská republika a Evropa; vydání: 1. Shocart 

j.: 21049/2005-22 ze dne: 1.8.2005 platí do: 1.8.2011 cena (v K ): 149 nosi : P  

kol. autor : Školní atlas sv ta; vydání: 1. Shocart 

j.: 10333/2004-22 ze dne: 23.4.2004 platí do: 23.4.2010 cena (v K ): 289 nosi : P  

Demek,J.: Mimoevropské sv tadíly - Zem pis pro základní školy; vydání: 1. SPL - Práce 

j.: 26157/2004-22 ze dne: 24.8.2004 platí do: 24.8.2010 cena (v K ): 159 nosi : P SU  

Novák,S.;Demek,J.: Planeta Zem  se p edstavuje; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce 

j.: 31729/2003-22 ze dne: 6.2.2004 platí do: 6.2.2010 cena (v K ): 99 nosi : P SU  

Chalupa,P.: Sv tový oceán, Evropa - Zem pis pro 7. ro ník obecné školy; vydání: 1. SPL - Práce 

j.: 12890/99-22 ze dne: 19.4.1999 platí do: 19.4.2005 cena (v K ): 109 nosi : P SU  

Demek,J.;Horník,S.: Zem pis pro 6. a 7. ro ník ZŠ - Planeta Zem  a její krajiny; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 23841/2003-22 ze dne: 21.8.2003 platí do: 21.8.2009 cena (v K ): 83 nosi : P SU  

Demek,J.;Mališ,I.: Zem pis pro 6. a 7. ro ník ZŠ - Planeta Zem  a její krajiny (pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s. 

j.: 31385/2002-22 ze dne: 29.1.2003 platí do: 29.1.2009 cena (v K ): 65 nosi : P SU  

Demek,J.;Mališ,I.: Zem pis pro 6. a 7. ro ník ZŠ - Zem pis sv tadíl ; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 23841/2003-22 ze dne: 21.8.2003 platí do: 21.8.2009 cena (v K ): 89 nosi : P SU  

Demek,J.;Mališ,I.: Zem pis pro 6. a 7. ro ník ZŠ - Zem pis sv tadíl  (pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s. 

j.: 15218/2003-22 ze dne: 11.3.2003 platí do: 11.3.2009 cena (v K ): 59 nosi : P SU  

Chalupa,P.;Demek,J.;Rux,J.: Zem pis pro 8. a 9. ro ník ZŠ - Lidé žijí a hospoda í na Zemi; vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 23841/2003-22 ze dne: 21.8.2003 platí do: 21.8.2009 cena (v K ): 87 nosi : P SU  

Hofmann,E.;Vrbas,J.: Zem pis pro 8. a 9. ro ník ZŠ - Lidé žijí a hospoda í na Zemi (pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s. 

j.: 21373/2003-22 ze dne: 10.6.2003 platí do: 10.6.2009 cena (v K ): 59 nosi : P SU  

Rux,J.;Van ková,M.: Zem pis pro 8. a 9. ro ník ZŠ - Zem pis eské republiky (pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s. 

j.: 21693/2002-22 ze dne: 19.6.2002 platí do: 19.6.2008 cena (v K ): 69 nosi : P SU  

Bi ík,I. a kol.: Školní atlas dnešní Evropy; vydání: 1. Terra 

j.: 12860/2003-

22-23 

ze dne: 7.3.2003 platí do: 7.3.2009 cena (v K ): 119 nosi : P  

D jepis 

Mandelová,H.;Kunstová,E.;Pa ízková,I.: D jiny 20. století pro 9. ro ník ZŠ a pro kvartu osmiletého gymnázia); 

vydání: 1. 

Dialog 

j.: 20778/2004-22 ze dne: 2.8.2004 platí do: 2.8.2010 cena (v K ): 169 nosi : P SU  

Mandelová,H.;Kunstová,E.;Pa ízková,I.: D jiny novov ku pro 8. ro ník ZŠ a pro tercii osmiletého gymnázia); 

vydání: 1. 

Dialog 

j.: 19759/2003-22 ze dne: 21.5.2003 platí do: 21.5.2009 cena (v K ): 169 nosi : P SU  

Dějepis
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Mandelová,H.;Kunstová,E.;Pa ízková,I.: D jiny prav ku a starov ku pro 6. ro ník ZŠ a pro primu osmiletého 

gymnázia); vydání: 1. 

Dialog 

j.: 19308/2001-22 ze dne: 11.6.2001 platí do: 11.6.2007 cena (v K ): 169 nosi : P SU  

Mandelová,H.;Kunstová,E.;Pa ízková,I.: D jiny st edov ku a po átk  novov ku pro 7. ro ník ZŠ a pro 

sekundu osmiletého gymnázia); vydání: 1. 

Dialog 

j.: 19602/2002-22 ze dne: 28.6.2002 platí do: 28.6.2008 cena (v K ): 169 nosi : P SU  

Mann, A.B.: Romský d jepis; vydání: 1. Fortuna 

j.: 18412/2001-22 ze dne: 25.6.2001 platí do: 25.6.2007 cena (v K ): 139 nosi : P  

Semotanová,E. a kol.:: Školní atlas eských d jin; vydání: 1. Kartografie Praha 

j.: 7933/2006-22 ze dne: 20.6.2006 platí do: 20.6.2012 cena (v K ): 149 nosi : P  

Mandelová,H. a kol.: D jiny 20. století - d jepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1. Kartografie Praha 

j.: 13840/2001-22 ze dne: 9.5.2001 platí do: 9.5.2007 cena (v K ): 119 nosi : P SU  

Mandelová,H. a kol.: Novov k I - d jepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Kartografie Praha 

j.: 19757/2003-22 ze dne: 16.6.2003 platí do: 16.6.2009 cena (v K ): 89 nosi : P SU  

Mandelová,H. a kol.: Novov k II - d jepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Kartografie Praha 

j.: 19757/2003-22 ze dne: 16.6.2003 platí do: 16.6.2009 cena (v K ): 89 nosi : P SU  

Mandelová,H. a kol.: Prav k a starov k - d jepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Kartografie Praha 

j.: 19757/2003-22 ze dne: 16.6.2003 platí do: 16.6.2009 cena (v K ): 89 nosi : P SU  

Mandelová,H. a kol.: St edov k - d jepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Kartografie Praha 

j.: 19757/2003-22 ze dne: 16.6.2003 platí do: 16.6.2009 cena (v K ): 89 nosi : P SU  

Koucká,I.;Schulzová,E.: D jepis 6 - Prav k, starov k (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Prodos 

j.: 17727/2004-22 ze dne: 

12.10.2004 

platí do: 

12.10.2010 

cena (v K ): 97 + 30 nosi : P SU  

Odehnal,P.;Schulzová,E.: D jepis 7 (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Prodos 

j.: 15316/2005-22 ze dne: 7.11.2005 platí do: 7.11.2009 cena (v K ): 89 + 28 nosi : P SU  

Burešová,J;Schulzová,E.: D jepis 9 - Moderní d jiny (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Prodos 

j.: 20832/2000-22 ze dne: 6.6.2000 platí do: 6.6.2006 cena (v K ): 96,60 + 27,30 nosi : P SU  

Pe írková,J.: D jepis 6 - prav k a starov k; vydání: 1. Scientia 

j.: 12299/2001-22 ze dne: 3.3.2001 platí do: 3.3.2007 cena (v K ): 140 nosi : P SU  

Hrubá,M.;Drška,V.: D jepis 7 - st edov k a raný novov k; vydání: 1. Scientia 

j.: 19894/2002-22 ze dne: 29.7.2002 platí do: 29.7.2008 cena (v K ): 168 nosi : P SU  

apka,F.: D jepis 8 (od r. 1648 do r. 1918); vydání: 1. Scientia 

j.: 21773/2003-22 ze dne: 19.6.2003 platí do: 19.6.2009 cena (v K ): 165 nosi : P SU  

apka,F.: D jepis 9 (od r. 1918 do sou asnosti); vydání: 1. Scientia 

j.: 22036/2004-22 ze dne: 29.7.2004 platí do: 29.7.2010 cena (v K ): 170 nosi : P SU  

Michovský,V.: Prav k a starov k pro ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena SPL - Práce 

j.: 10711/2003-22 ze dne: 8.1.2003 platí do: 8.1.2009 cena (v K ): po 79 nosi : P SU  

Gloser,J.,J.;Sedlmayerová,M.: eské zem  za vlády P emyslovc  a Lucemburk  (pracovní sešit); vydání: 1. SPL - Práce 

j.: 20146/2001-22 ze dne: 26.7.2001 platí do: 26.7.2007 cena (v K ): 45 nosi : P SU  

Pe enka,M.;Augusta,P.;Honzák,F.;Lu ák,P.: D jiny moderní doby, 1. díl; vydání: 2., platnost doložky 

prodloužena 

SPL - Práce 

j.: 22549/2004-22 ze dne: 

18.11.2004 

platí do: 

18.11.2010 

cena (v K ): 89 nosi : P SU  

Pe enka,M.;Augusta,P.;Honzák,F.: D jiny moderní doby, 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce 

j.: 22549/2004-22 ze dne: 

18.11.2004 

platí do: 

18.11.2010 

cena (v K ): 89 nosi : P SU  

Augusta,P.;Honzák,F.;Pe enka,M.: D jiny novov ku 1. a 2. díl; vydání: 3., platnost doložky prodloužena SPL - Práce 

j.: 6916/2006-22 ze dne: 21.6.2006 platí do: 21.6.2008 cena (v K ): 89 nosi : P SU  

Augusta,P.;Honzák,F.: D jiny prav ku a starov kého Orientu; vydání: 3., platnost doložky prodloužena SPL - Práce 

j.: 18077/2006-22 ze dne: 11.9.2006 platí do: 11.9.2012 cena (v K ): 79 nosi : P SU  

Augusta,P.;Honzák,F.: D jiny starov kého ecka a íma; vydání: 3., platnost doložky prodloužena SPL - Práce 

j.: 18077/2006-22 ze dne: 11.9.2006 platí do: 11.9.2012 cena (v K ): 89 nosi : P SU  
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Picková,D.;Kub ,N.: D jiny st edov ku a raného novov ku - 1. díl (Zrození st edov ké Evropy); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

SPL - Práce 

j.: 28281/2004-22 ze dne: 

22.10.2004 

platí do: 

22.10.2010 

cena (v K ): 69 nosi : P SU  

Augusta,P.;Honzák,F.;Picková,D.;Kub ,N.: D jiny st edov ku a raného novov ku - 2. díl (St edov ká 

spole nost); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

SPL - Práce 

j.: 28281/2004-22 ze dne: 

22.10.2004 

platí do: 

22.10.2010 

cena (v K ): 69 nosi : P SU  

Beneš,Z.;Augusta,P.: D jiny st edov ku a raného novov ku - 3. díl (Ranný novov k); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

SPL - Práce 

j.: 28281/2004-22 ze dne: 

22.10.2004 

platí do: 

22.10.2010 

cena (v K ): 59 nosi : P SU  

Sedlmayerová,M.: Pracovní sešit k u ebnicím D jiny moderní doby 1 a 2; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SPL - Práce 

j.: 22549/2004-22 ze dne: 

18.11.2004 

platí do: 

18.11.2010 

cena (v K ): 49 nosi : P SU  

Kuthanová,A.: Pracovní sešit k u ebnicím D jiny novov ku, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky 

prodloužena 

SPL - Práce 

j.: 6916/2006-22 ze dne: 21.6.2006 platí do: 21.6.2008 cena (v K ): 39 nosi : P SU  

Honzák,F.;Augusta,P.: Pracovní sešit k u ebnicím D jiny prav ku a starov kého Orientu a starov kého 

ecka a íma; vydání: 2., platnost doložky prodloužena 

SPL - Práce 

j.: 18077/2006-22 ze dne: 11.9.2006 platí do: 11.9.2012 cena (v K ): 39 nosi : P SU  

Beneš,Z.;Augusta,P.: Pracovní sešit k u ebnicím D jiny st edov ku a raného novov ku, 1. - 3. díl; vydání: 2. SPL - Práce 

j.: 16174/2006-22 ze dne: 21.6.2006 platí do: 21.6.2010 cena (v K ): 39 nosi : P SU  

Charvát,P.: Pr vodce všedním životem ve starov ku; vydání: 1. SPL - Práce 

j.: 11753/2002-22 ze dne: 29.1.2002 platí do: 29.1.2008 cena (v K ): 169 nosi : P SU  

Rulf,J.;Válková,V.: D jepis pro 6. ro ník ZŠ - prav k a starov k; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 33573/2003-22 ze dne: 27.1.2004 platí do: 27.1.2010 cena (v K ): 99 nosi : P SU  

Parkan,F. a kol.: D jepis pro 6. ro ník ZŠ - prav k a starov k - pracovní sešit; vydání: 1. SPN, a.s. 

j.: 13946/2002-22 ze dne: 17.4.2002 platí do: 17.4.2008 cena (v K ): 65 nosi : P SU  

echura,J. a kol.: D jepis pro 7. ro ník ZŠ - st edov k a raný novov k; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 33573/2003-22 ze dne: 27.1.2004 platí do: 27.1.2010 cena (v K ): 105 nosi : P SU  

Parkan,F. a kol.: D jepis pro 7. ro ník ZŠ - st edov k a raný novov k - pracovní sešit; vydání: 1. SPN, a.s. 

j.: 17145/2002-22 ze dne: 13.9.2002 platí do: 13.9.2008 cena (v K ): 65 nosi : P SU  

Hlava ka,M.: D jepis pro 8. ro ník ZŠ - novov k; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 33573/2003-22 ze dne: 27.1.2004 platí do: 27.1.2010 cena (v K ): 98 nosi : P SU  

Parkan,F. a kol.: D jepis pro 8. ro ník ZŠ - novov k - pracovní sešit; vydání: 1. SPN, a.s. 

j.: 23191/2002-22 ze dne: 13.9.2002 platí do: 13.9.2008 cena (v K ): 65 nosi : P SU  

Kuklík,J.;Kocian,J.: D jepis pro 9. ro ník ZŠ - nejnov jší d jiny; vydání: 2. SPN, a.s. 

j.: 14524/2006-22 ze dne: 19.6.2006 platí do: 19.6.2008 cena (v K ): 115 nosi : P SU  

Parkan,F. a kol.: D jepis pro 9. ro ník ZŠ - nejnov jší d jiny - pracovní sešit; vydání: 1. SPN, a.s. 

j.: 24986/2002-22 ze dne: 11.9.2002 platí do: 11.9.2008 cena (v K ): 65 nosi : P SU  

Válková,V.;Parkan,F.: D jepis pro ZŠ 1 - prav k a starov k (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s. 

j.: 21381/2006-22 ze dne: 13.9.2006 platí do: 13.9.2012 cena (v K ): 109 + 59 nosi : P SU  

Ob anská výchova 

Janošková,D.;Ondrá ková,M.; e ilová,A.: Ob anská výchova pro 6. ro ník základní školy a primu víceletého 

gymnázia; vydání: 1. 

Fraus 

j.: 28212/2003-22 ze dne: 

11.10.2003 

platí do: 

11.10.2009 

cena (v K ):  nosi : P SU  

Janošková,D.;Ondrá ková,M.; ábalová,D.;Marková,H.;Šebková,J.: Ob anská výchova pro 7. ro ník základní 

školy a primu víceletého gymnázia; vydání: 1. 

Fraus 

j.: 25556/2004-22 ze dne: 9.9.2004 platí do: 9.9.2010 cena (v K ):  nosi : P SU  

Janošková,D.;Ondrá ková,M.; ábalová,D.;Marková,H.;Šebková,J.: Ob anská výchova pro 8. ro ník základní 

školy a primu víceletého gymnázia; vydání: 1. 

Fraus 

j.: 21650/2005-22 ze dne: 22.6.2005 platí do: 22.6.2011 cena (v K ):  nosi : P SU  

Občanská výchova
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Dostálová,R. a kol.: Ob anská výchova pro 7. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Nakladatelství 

Olomouc 

j.: 26258/2003-22 ze dne: 28.8.2003 platí do: 28.8.2009 cena (v K ): 90 nosi : P SU  

Dostálová,R. a kol.: Ob anská výchova pro 8. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Nakladatelství 

Olomouc 

j.: 28911/2004-22 ze dne: 8.11.2004 platí do: 8.11.2010 cena (v K ): 90 nosi : P SU  

Korityáková,T.;Korityák,S.: Po stopách Jana Welzla - ruština pro základní školy, 1. díl (Deník Jana Welzla - 

u ebnice, Deník cestovatele - pracovní sešit, Písanka, Metodická p íru ka, P ílohy, CD, Pexeso); 

vydání: 1. 

Nakladatelství 

Ta ána Korityáková 

j.: 10327/2004-22 ze dne: 29.7.2004 platí do: 29.7.2010 cena (v K ): 119 + 74 + 82+ 

215 + 150 + 138 + 16 

nosi : P SU  

kol. autor : Právo pro každého (u ebnice programu "Právo pro každý den - Street Law"); vydání: 1. Partners Czech 

j.: 20343/2002-22 ze dne: 28.4.2002 platí do: 28.4.2008 cena (v K ): 400 nosi : P SU  

Valenta,M.: Ob anská výchova pro 6. ro ník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce 

j.: 17280/2001-22 ze dne: 26.6.2001 platí do: 26.6.2007 cena (v K ): 89 nosi : P SU  

Valenta,M.: Ob anská výchova pro 7. ro ník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce 

j.: 17280/2001-22 ze dne: 26.6.2001 platí do: 26.6.2007 cena (v K ): 89 nosi : P SU  

Valenta,M.: Ob anská výchova pro 8. ro ník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce 

j.: 17280/2001-22 ze dne: 26.6.2001 platí do: 26.6.2007 cena (v K ): 89 nosi : P SU  

Valenta,M.: Ob anská výchova pro 9. ro ník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce 

j.: 17280/2001-22 ze dne: 26.6.2001 platí do: 26.6.2007 cena (v K ): 89 nosi : P SU  

Dudák,V.;Inquort,R.;Mareda,R.: Ob anská výchova pro 6. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 30784/2005-22 ze dne: 

25.10.2005 

platí do: 

25.10.2006 

cena (v K ): 75 nosi : P SU  

Adamová,L.;Dudák,V.;Mareda,R.;Ventura,V.: Ob anská výchova pro 7. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 30784/2005-22 ze dne: 

25.10.2005 

platí do: 

25.10.2006 

cena (v K ): 75 nosi : P SU  

Adamová,L.;Dudák,V.;Inquort,R;Mareda,R.;Ventura,V.: Ob anská výchova pro 8. ro ník ZŠ; vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 30784/2005-22 ze dne: 

25.10.2005 

platí do: 

25.10.2006 

cena (v K ): 79 nosi : P SU  

Dudák,V.;Hol ák,P.;Mareda,R.: Ob anská výchova pro 9. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 30784/2005-22 ze dne: 

25.10.2005 

platí do: 

25.10.2006 

cena (v K ): 79 nosi : P SU  

Sokol,J.;Mi ienka,M.;Jirásková,V.: Ob anské minimum; vydání: 1. ÚIV - Tauris 

j.: 13065/2003-22 ze dne: 7.3.2003 platí do: 7.3.2009 cena (v K ):  nosi : P SU  

Hudební výchova 

Jaglová,J.: Hudební výchova  pro 1. ro ník (Za ínáme s hudební výchovou - pracovní listy, metodický 

pr vodce a zp vník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena 

Nová škola 

j.: 22291/2003-22 ze dne: 24.6.2003 platí do: 24.6.2009 cena (v K ): 35 + 18 nosi : P SU  

Jaglová,J.: Hudební výchova  pro 2. ro ník (u ebnice, metodický pr vodce a zp vník); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Nová škola 

j.: 22291/2003-22 ze dne: 24.6.2003 platí do: 24.6.2009 cena (v K ): 42 + 25 nosi : P SU  

Jaglová,J.: Hudební výchova  pro 3. ro ník (u ebnice, metodický pr vodce a zp vník); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Nová škola 

j.: 22291/2003-22 ze dne: 24.6.2003 platí do: 24.6.2009 cena (v K ): 42 + 25 nosi : P SU  

Jaglová,J.: Hudební výchova  pro 4. ro ník (u ebnice, metodický pr vodce a zp vník); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Nová škola 

j.: 22291/2003-22 ze dne: 24.6.2003 platí do: 24.6.2009 cena (v K ): 42 + 25 nosi : P SU  

Jaglová,J.: Hudební výchova  pro 5. ro ník (u ebnice, metodický pr vodce a zp vník); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Nová škola 

j.: 22291/2003-22 ze dne: 24.6.2003 platí do: 24.6.2009 cena (v K ): 42 + 25 nosi : P SU  

Lišková,M.: Hudební výchova pro 1. ro ník ZŠ (u ebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s. 

j.: 14205/2005-22 ze dne: 3.3.2005 platí do: 3.3.2011 cena (v K ): 77 + 170 nosi : P SU  

Lišková,M.;Hurník,L.: Hudební výchova pro 2. ro ník ZŠ (u ebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 14205/2005-22 ze dne: 3.3.2005 platí do: 3.3.2011 cena (v K ): 77 + 170 nosi : P SU  

Hudební výchova
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Lišková,M.;Hurník,L.: Hudební výchova pro 3. ro ník ZŠ (u ebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 14205/2005-22 ze dne: 3.3.2005 platí do: 3.3.2011 cena (v K ): 79 + 170 nosi : P SU  

Lišková,M.;Hurník,L.: Hudební výchova pro 4. ro ník ZŠ (u ebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 14205/2005-22 ze dne: 3.3.2005 platí do: 3.3.2011 cena (v K ): 79 + 170 nosi : P SU  

Lišková,M.;Hurník,L.: Hudební výchova pro 5. ro ník ZŠ (u ebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 14205/2005-22 ze dne: 3.3.2005 platí do: 3.3.2011 cena (v K ): 79 + 170 nosi : P SU  

Charalambidis,A.;Pilka,J. a kol.: Hudební výchova pro 6. ro ník ZŠ (u ebnice a CD); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 14205/2005-22 ze dne: 3.3.2005 platí do: 3.3.2011 cena (v K ): 83 + 170 nosi : P SU  

Charalambidis,A.;Pilka,J. a kol.: Hudební výchova pro 7. ro ník ZŠ (u ebnice a CD); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 14205/2005-22 ze dne: 3.3.2005 platí do: 3.3.2011 cena (v K ): 79 + 170 nosi : P SU  

Charalambidis,A.;Pilka,J. a kol.: Hudební výchova pro 8. ro ník ZŠ (u ebnice a CD); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 14205/2005-22 ze dne: 3.3.2005 platí do: 3.3.2011 cena (v K ): 79 + 170 nosi : P SU  

Charalambidis,A.;Pilka,J. a kol.: Hudební výchova pro 9. ro ník ZŠ (u ebnice a CD); vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

SPN, a.s. 

j.: 14205/2005-22 ze dne: 3.3.2005 platí do: 3.3.2011 cena (v K ): 77 + 170 nosi : P SU  

Výtvarná výchova 

Šamšula,P.: Obrazárna v hlav  1, 2 (výtvarná ítanka pro 2. - 5. ro ník); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

SPL - Práce 

j.: 10770/2002-22 ze dne: 11.1.2002 platí do: 11.1.2008 cena (v K ): po 129 nosi : P SU  

Šamšula,P.: Obrazárna v hlav  3 (výtvarná ítanka pro 6. ro ník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce 

j.: 10770/2002-22 ze dne: 11.1.2002 platí do: 11.1.2008 cena (v K ): 109 nosi : P SU  

Šamšula,P.: Obrazárna v hlav  4 (výtvarná ítanka pro 7. ro ník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce 

j.: 10770/2002-22 ze dne: 11.1.2002 platí do: 11.1.2008 cena (v K ): 109 nosi : P SU  

Šamšula,P.: Obrazárna v hlav  5 (výtvarná ítanka pro 8. ro ník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce 

j.: 10770/2002-22 ze dne: 11.1.2002 platí do: 11.1.2008 cena (v K ): 109 nosi : P SU  

Šamšula,P.: Obrazárna v hlav  6 (výtvarná ítanka pro 9. ro ník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce 

j.: 10770/2002-22 ze dne: 11.1.2002 platí do: 11.1.2008 cena (v K ): 109 nosi : P SU  

Šamšula,P.;Adamec.J.: Pr vodce výtvarným um ním I; vydání: 2., platnost doložky prodloužena SPL - Práce 

j.: 18197/2006-22 ze dne: 7.9.2006 platí do: 7.9.2012 cena (v K ): 189 nosi : P SU  

Adamec,J.;Šamšula,P.: Pr vodce výtvarným um ním II; vydání: 2., platnost doložky prodloužena SPL - Práce 

j.: 18197/2006-22 ze dne: 7.9.2006 platí do: 7.9.2012 cena (v K ): 189 nosi : P SU  

Bláha,J.;Šamšula,P.: Pr vodce výtvarným um ním III; vydání: 2., platnost doložky prodloužena SPL - Práce 

j.: 18197/2006-22 ze dne: 7.9.2006 platí do: 7.9.2012 cena (v K ): 189 nosi : P SU  

Šamšula,P.;Hirschová,J.: Pr vodce výtvarným um ním IV; vydání: 2., platnost doložky prodloužena SPL - Práce 

j.: 11750/2006-22 ze dne: 30.6.2006 platí do: 30.6.2012 cena (v K ): 189 nosi : P SU  

Bláha,J.;Slavík,J.: Pr vodce výtvarným um ním V; vydání: 2., platnost doložky prodloužena SPL - Práce 

j.: 18197/2006-22 ze dne: 7.9.2006 platí do: 7.9.2012 cena (v K ): 189 nosi : P SU  

Pracovní innosti 

Veselík,P.;Veselíková,M.: Technické kreslení pro 7. - 9. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fortuna 

j.: 23619/2003-22 ze dne: 18.7.2003 platí do: 18.7.2009 cena (v K ): 69 nosi : P  

Kociánová,L.: Praktické innosti pro 1. - 5. ro ník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fortuna 

j.: 23656/2003-22 ze dne: 21.7.2003 platí do: 21.7.2009 cena (v K ): 88 nosi : P SU  

Strádal,J.: Praktické innosti pro 6. - 9. ro ník ZŠ - lov k a sv t práce - P íprava na volbu povolání; 

vydání: 1. 

Fortuna 

j.: 23915/2001-22 ze dne: 28.8.2001 platí do: 28.8.2007 cena (v K ): 59 nosi : P SU  

Dytrtová,R. a kol: Praktické innosti pro 6. - 9. ro ník ZŠ - P stitelství; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Fortuna 

j.: 16330/2003-22 ze dne: 25.3.2003 platí do: 25.3.2009 cena (v K ): 63 nosi : P SU  

Výtvarná výchova

Pracovní činnosti
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Rambousek,V. a kol.: Praktické innosti pro 6. - 9. ro ník ZŠ - Práce s po íta em I, II; vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Fortuna 

j.: 25448/2003-22 ze dne: 26.8.2003 platí do: 26.8.2009 cena (v K ): po 69 nosi : P SU  

Mošna,F.: Praktické innosti pro 6. - 9. ro ník ZŠ - Práce s technickými materiály; vydání: 2., platnost doložky 

prodloužena 

Fortuna 

j.: 23620/2003-22 ze dne: 18.7.2003 platí do: 18.7.2009 cena (v K ): 66 nosi : P SU  

Mošna,F.: Praktické innosti pro 6. - 9. ro ník ZŠ - Provoz a údržba domácnosti; vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena 

Fortuna 

j.: 23837/2003-22 ze dne: 15.3.2004 platí do: 15.3.2010 cena (v K ): 59 nosi : P SU  

Marádová,E.;Vodáková,J.: Praktické innosti pro 6. - 9. ro ník ZŠ - P íprava pokrm ; vydání: 1., platnost 

doložky prodloužena 

Fortuna 

j.: 33524/2003-22 ze dne: 7.3.2003 platí do: 7.3.2009 cena (v K ): 63 nosi : P SU  

Informatika 

Navrátil,P.: Excel pro školy; vydání: 1. Computer Media 

j.: 14851/2004-22 ze dne: 7.1.2005 platí do: 7.1.2011 cena (v K ): 110 nosi : P SU  

Navrátil,P.: Power Point pro školy; vydání: 1. Computer Media 

j.: 14851/2004-22 ze dne: 7.1.2005 platí do: 7.1.2011 cena (v K ): 110 nosi : P SU  

Navrátil,P.: P íklady a cvi ení z informatiky a výpo etní techniky (+ ešení); vydání: 1. Computer Media 

j.: 14851/2004-22 ze dne: 7.1.2005 platí do: 7.1.2011 cena (v K ): 110 + 130 nosi : P SU  

Navrátil,P.: S po íta em na základní škole; vydání: 1. Computer Media 

j.: 14851/2004-22 ze dne: 7.1.2005 platí do: 7.1.2011 cena (v K ): 130 nosi : P SU  

Navrátil,P.: Word pro školy; vydání: 1. Computer Media 

j.: 14851/2004-22 ze dne: 7.1.2005 platí do: 7.1.2011 cena (v K ): 110 nosi : P SU  

Ková ová,L.: Informatika pro základní školy, 1. - 3. díl; vydání: 1. Computer Media 

j.: 17611/2005-22 ze dne: 30.9.2005 platí do: 30.9.2011 cena (v K ): po 133 nosi : P SU  

Da helková,V.;Blaží ková,Š.: Microsoft Excel pro školy (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Computer Press 

j.: 25235/2005-22 ze dne: 30.9.2005 platí do: 30.9.2011 cena (v K ): 99 + 69 nosi : P  

Da helková,V.: Microsoft Word pro školy (u ebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Computer Press 

j.: 25235/2005-22 ze dne: 30.9.2005 platí do: 30.9.2011 cena (v K ): 99 + 69 nosi : P  

Vaní ek,J.; ezní ek,P.: Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. díl; vydání: 1. Computer Press 

j.: 17359/2004-22 ze dne: 28.5.2004 platí do: 28.5.2010 cena (v K ): 139 nosi : P SU  

Vaní ek,J.: Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia, 2. díl; vydání: 1. Computer Press 

j.: 13054/2005-22 ze dne: 18.4.2005 platí do: 18.4.2011 cena (v K ): 139 nosi : P SU  

Vaní ek,J.;Mikeš,R.: Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia, 3. díl; vydání: 1. Computer Press 

j.: 20679/2006-22 ze dne: 11.9.2006 platí do: 11.9.2012 cena (v K ): 139 nosi : P SU  

Volitelné p edm ty 

Cvešpr,P.: Sprechen, sprechen, sprechen - n mecká konverzace; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fortuna 

j.: 21682/2003-22 ze dne: 16.6.2003 platí do: 16.6.2009 cena (v K ): 87 nosi : P  

Kadle ek,J. a kol.: Základy rýsování pro ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus 

j.: 16067/2004-22 ze dne: 2.4.2004 platí do: 2.4.2010 cena (v K ): 59 nosi : P  

Jáchim,F.;Tesa ,J.: Seminá  a praktikum z fyziky pro 2. stupe  ZŠ; vydání: 1. SPN, a.s. 

j.: 19347/2001-22 ze dne: 20.6.2001 platí do: 20.6.2007 cena (v K ): 87 nosi : P  

Los,P.;Kle ková,M.: Seminá  a praktikum z chemie pro 2. stupe  ZŠ; vydání: 1. SPN, a.s. 

j.: 11325/2002-22 ze dne: 22.3.2002 platí do: 22.3.2008 cena (v K ): 89 nosi : P  

Stoklasa,J. a kol.: Seminá  a praktikum z p írodopisu pro 2. stupe  ZŠ; vydání: 1. SPN, a.s. 

j.: 22173/2001-22 ze dne: 25.7.2001 platí do: 25.7.2007 cena (v K ): 79 nosi : P  

R zné 

Perclová,R.: Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyn  ve v ku 11 - 15 let v eské republice (v etn  

metodické p íru ky pro u itele); vydání: 1. 

Fortuna 

j.: 24242/2001-22 ze dne: 5.9.2001 platí do: 5.9.2007 cena (v K ): 115 nosi : P  

Beneš,P. a kol.: Ochrana lov ka za mimo ádných událostí (Havárie s únikem nebezpe ných látek, Radia ní 

havárie); vydání: 1. 

Fortuna 

j.: 15996/2002-22 ze dne: 25.3.2002 platí do: 25.3.2008 cena (v K ): 49 nosi : P  

Různé

Informatika

Volitelné předměty
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Horská,V.;Marádová,E.;Slávik,D.: Ochrana lov ka za mimo ádných událostí (Sebeochrana a vzájemná 

pomoc); vydání: 1. 

Fortuna 

j.: 19029/2002-22 ze dne: 7.5.2002 platí do: 7.5.2008 cena (v K ): 53 nosi : P  

Herink,J.;Balek,V.: Ochrana lov ka za mimo ádných událostí (Živelní pohromy); vydání: 1. Fortuna 

j.: 19028/2002-22 ze dne: 7.5.2002 platí do: 7.5.2008 cena (v K ): 53 nosi : P  

Danielovská,V.: Ochrana lov ka za mimo ádných událostí pro 1. stupe  ZŠ; vydání: 1. Fortuna 

j.: 21923/2003-22 ze dne: 20.6.2003 platí do: 20.6.2009 cena (v K ): 55 nosi : P  

Martincová,O. a kol.: Pravidla eského pravopisu (školní vydání v etn  Dodatku); vydání: 2., rozší ené, v 

nakl. Fortuna 1., platnost doložky prodloužena 

Fortuna 

j.: 14788/2005-22 ze dne: 28.4.2005 platí do: 28.4.2011 cena (v K ): 97 nosi : P  

Nováková,S.: Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyn  do 11 let v eské republice (v etn  metodické 

p íru ky pro u itele); vydání: 1. 

Fraus 

j.: 31334/2001-22 ze dne: 

13.12.2001 

platí do: 

13.12.2007 

cena (v K ): 70 nosi : P  

Hauser,P. a kol.: Slovník jazykov dné terminologie; vydání: 1. Nová škola 

j.: 19253/2001-22 ze dne: 7.6.2001 platí do: 7.6.2007 cena (v K ):  nosi : P  

Kolá ová,R. a kol.: Tabulky pro základní školu; vydání: 9. p epracované, platnost doložky prodloužena Prometheus 

j.: 8581/2006-22 ze dne: 15.6.2006 platí do: 15.6.2012 cena (v K ): 74 nosi : P  

Sedlá ek,M.: Ochrana lov ka za mimo ádných událostí - Havárie (u ebnice pro 8. ro ník ZŠ); vydání: 1. SPL - Práce 

j.: 16507/2006-22 ze dne: 10.7.2006 platí do: 10.7.2012 cena (v K ): 69 nosi : P  

Sedlá ek,M.: Ochrana lov ka za mimo ádných událostí - Od vich ice k zem t esení (u ebnice pro 9. ro ník 

ZŠ); vydání: 1. 

SPL - Práce 

j.: 16507/2006-22 ze dne: 10.7.2006 platí do: 10.7.2012 cena (v K ): 69 nosi : P  

Sedlá ek,M.: Ochrana lov ka za mimo ádných událostí - Povodn  (u ebnice pro 6. ro ník ZŠ); vydání: 1. SPL - Práce 

j.: 16507/2006-22 ze dne: 10.7.2006 platí do: 10.7.2012 cena (v K ): 69 nosi : P  

Sedlá ek,M.: Ochrana lov ka za mimo ádných událostí - Požáry (u ebnice pro 7. ro ník ZŠ); vydání: 1. SPL - Práce 

j.: 16507/2006-22 ze dne: 10.7.2006 platí do: 10.7.2012 cena (v K ): 69 nosi : P  

ernoch,F.: Ochrana lov ka za mimo ádných událostí (Osobní bezpe í) - Bezpe í a nebezpe í (u ebnice 

pro 2. ro ník ZŠ); vydání: 1. 

SPL - Práce 

j.: 33693/2003-22 ze dne: 

18.12.2003 

platí do: 

18.12.2009 

cena (v K ):  nosi : P  

ernoch,F.: Ochrana lov ka za mimo ádných událostí (Osobní bezpe í) - Neztratím se? Neztratím! 

(u ebnice pro 1. ro ník ZŠ); vydání: 1. 

SPL - Práce 

j.: 33693/2003-22 ze dne: 

18.12.2003 

platí do: 

18.12.2009 

cena (v K ):  nosi : P  

ernoch,F.: Ochrana lov ka za mimo ádných událostí (Osobní bezpe í) - Po ítej se vším (u ebnice pro 3. 

ro ník ZŠ); vydání: 1. 

SPL - Práce 

j.: 33693/2003-22 ze dne: 

18.12.2003 

platí do: 

18.12.2009 

cena (v K ):  nosi : P  

ernoch,F.: Ochrana lov ka za mimo ádných událostí (Osobní bezpe í) - Pomáhám zran ným (u ebnice 

pro 5. ro ník ZŠ); vydání: 1. 

SPL - Práce 

j.: 33693/2003-22 ze dne: 

18.12.2003 

platí do: 

18.12.2009 

cena (v K ):  nosi : P  

ernoch,F.: Ochrana lov ka za mimo ádných událostí (Osobní bezpe í) - S mapou nezabloudím (u ebnice 

pro 4. ro ník ZŠ); vydání: 1. 

SPL - Práce 

j.: 33693/2003-22 ze dne: 

18.12.2003 

platí do: 

18.12.2009 

cena (v K ):  nosi : P  

Hasilová,H.: Pozor za ínáme! 1 ( eština pro d ti/Tschechisch für Kinder); vydání: 1. Fortuna 

j.: 16772/2006-22 ze dne: 27.7.2006 platí do: 27.7.2012 cena (v K ): 200 nosi : P SU  

Hasilová,H.: Pozor za ínáme! 2 ( eština pro d ti/Tschechisch für Kinder); vydání: 1. Fortuna 

j.: 16772/2006-22 ze dne: 27.7.2006 platí do: 27.7.2012 cena (v K ): 250 nosi : P SU  

Kotyková,S.;Lejnarová,I.;Klinkalová,J.: eština pro malé cizince 1 (u ebnice eštiny pro zahrani ní žáky ZŠ); 

vydání: 1. 

Universum 

j.: 469/2006-22 ze dne: 16.3.2006 platí do: 16.3.2012 cena (v K ): 129 nosi : P SU  

Kotyková,S.;Lejnarová,I.;Klinkalová,J.: eština pro malé cizince 2 (u ebnice eštiny pro zahrani ní žáky ZŠ); 

vydání: 1. 

Universum 

j.: 469/2006-22 ze dne: 16.3.2006 platí do: 16.3.2012 cena (v K ): 129 nosi : P SU  
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Ztráta razítka

Dne 16.10. 2006 došlo ke ztrátě 1 ks obdélníkového razítka s textem:

Pedagogicko-psychologická poradna
Valašské Meziříčí           2

Vodní 782
757 01  Valašské Meziříčí           

tel. 571 613 302     fax 571 621 643

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 16.10. 2006 je třeba považovat za neplatné.
Čj. 24 317/2006-20

Seznam vzdělávacích institucí a  vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT
v systému DVPP – doplnění

Český klub skeptiků Sisyfos     IČ: 62933043 
U Studánky  18, 170 00  Praha 7

Rozdíly mezi vědeckou a alternativní medicínou. Infiltrace léčitelských způsobů
Je globální oteplování následkem činnosti lidí? Bojí se nás rostliny? 
Společenské vědy v kontaktu s iracionalitou. Mýty o nebezpečí radioaktivity 
Kreacionismus versus evoluce. Rostliny pro budoucnost.

V Praze dne 2. 11. 2006
Č.j. 25 440/2006-20

SDĚLENÍ
o opravě tiskové chyby

Upozorňuje se na opravu technické chyby, ke které došlo v textu čtvrtého odstavce kapitoly 1.4 Sou-
boru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzerva-
toře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
a školská zařízení na školní rok 2006/2007, Č.j. 2562/2006-20, který vyšel ve Věstníku MŠMT, sešit 6/2006.

V textu se provádí tato oprava termínu přijímací zkoušky do jiné než denní formy vzdělávání a u všech
forem nástavbového studia a zkráceného studia:

„Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do jiné než denní formy vzdělávání a u všech
forem nástavbového studia, zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo zkrá-
ceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, pokud jsou ředitelem školy stanove-
ny, se konají, 30. dubna 2007.“.
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