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ČÁST NORMATIVNÍ

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy

č.j.: 535/2007-44 

Příkaz 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 7/2007, 
kterým se stanoví zpracování účetních závěrek 

a předávání účetních a fi nančních výkazů organizačních 

složek státu a příspěvkových organizací, jejichž 

zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, v roce 2007

I. náměstku ministryně

náměstkům ministryně

vrchním ředitelům 

ředitelům odborů

ústřední školní inspektorce 

ředitelům organizačních složek státu

ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovate-

lem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Podle vyhlášky č.16/2001 Sb., o způsobu, termínech 

a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění 

státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů 

územních samosprávných celků, ve znění pozdějších 

předpisů a podle čl. 1 písm. A bodu 6 části II. Organizač-

ního řádu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

č.j.: 20 841/2004-14, v platném znění, 

I. Stanovuji, 
zpracování účetních závěrek a předávání účetních 

a fi nančních výkazů organizačních složek státu 

a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v roce 

2007 je upraveno přílohou.

II. Ukládám 
vedoucím zaměstnancům postupovat podle přílohy 

tohoto příkazu. 

III. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 

V Praze dne 28. 2. 2007

 M i n i s t r y n ě:

 Mgr. Dana Kuchtová v.r

Příloha: Zpracování účetních závěrek a předávání účet-

ních a fi nančních výkazů organizačních složek státu a pří-

spěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Minister-

stvo školství, mládeže a tělovýchovy, v roce 2007



SEŠIT 4 strana 3
 

Příloha příkazu ministryně č. 7/2007

Zpracování účetních závěrek a předávání 
účetních a fi nančních výkazů organizačních 

složek státu a příspěvkových organizací, 
jejichž zřizovatelem je MŠMT, 

v roce 2007

Část I.

Úvodní ustanovení

Článek I. 

Právní předpisy ke zpracování účetních závěrek 
a další důležité předpisy, kterými jsou povinny se 
řídit organizační složky státu a příspěvkové organi-
zace, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy

Následující výčet hlavních právních předpisů, který-

mi jsou povinny se řídit organizační složky státu a pří-

spěvkové organizace, není defi nitivní. Předpisy mohou 

být během roku měněny a doplňovány. Organizační 

složky státu a příspěvkové organizace jsou povinny sle-

dovat změny právních předpisů ve Sbírce zákonů České 

republiky, ve Finančním zpravodaji, ve Věstníku MŠMT 

a řídit se jimi. 

1. Právní předpisy, jimiž se řídí účetní jednotky při 
zpracování účetní závěrky:

1.1 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění záko-

na č. 117/1994 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 492/2000 

Sb., č. 353/2001 Sb. , č. 575/2002 Sb., č. 437/2003, 

č.  257/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 179/2005 Sb., 

zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., 
zákona č. 230/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb.

1.2  vyhláška Ministerstva fi nancí č. 505/2002 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními 

samosprávnými celky, příspěvkovými organizace-

mi, státními fondy a organizačními složkami státu 

ve znění vyhlášky MF č. 477/2003 Sb., vyhlášky 

MF č. 549/2004 Sb., vyhlášky MF č. 401/2005 Sb. 

a vyhlášky MF č. 576/2006 Sb. Vyhláškou je stano-

veno uspořádání, označování a obsahové vymezení 

položek účetní závěrky, směrná účtová osnova, účet-

ní metody a jejich použití. 

1.3  vyhláška MF č. 16/2001 Sb., o způsobu, termí-

nech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnoce-

ní plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fon-

dů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve 

znění vyhlášky MF č. 535/2002 Sb., vyhlášky MF 

č. 544/2004 Sb. a vyhlášky MF č. 22/2007 Sb.

1.4 sdělení MF k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, č.j.: 11/19 050/2005-111, uve-

řejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/2005; sdělení 

č.j.: 11/85 294/2005-111, uveřejněné ve Finančním 

zpravodaji č. 9/2005 (části týkající se číselníku územ-

ních jednotek) a sdělení č.j.: 11/15 799/2006-111, 

uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/2/2006.

1.5 České účetní standardy pro účetní jednotky, kte-

ré účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (České účetní standardy pro 

územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, 

státní fondy a organizační složky státu).

1.6 pokyny k účetním závěrkám vydávané Minister-

stvem školství, mládeže a tělovýchovy před zpraco-

váním účetních závěrek k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. 

2007 a rozesílané odboru 15 MŠMT, České školní 

inspekci, Vysokoškolskému sportovnímu centru, 

Centru pro zjišťování výsledků ve vzdělávání, přímo 

řízeným příspěvkovým organizacím a ostatním pří-

mo řízeným příspěvkovým organizacím, které jsou 

v daném období povinny sestavovat a předkládat 

účetní a fi nanční výkazy. 

2.  Další důležité předpisy, kterými jsou povinny se 
řídit organizační složky státu a přímo řízené pří-
spěvkové organizace

2.1 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání, ve znění zákona č. 383/2005Sb, zákona 
č. 158/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona 
č. 165/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb. a zákona 
č. 179/2006 Sb.

2.2 zákon č. 320/2001 Sb., o fi nanční kontro-
le ve veřejné správě a o změně některých záko-

nů (zákon o fi nanční kontrole) ve znění zákona 

č. 320/2002 Sb., č. 123/2003 Sb.,  č. 426/2003 Sb., 
č. 421/2004 Sb., č. 482/2004 Sb., č. 626/2004 Sb., 

č. 377/2005 Sb., č. 546/2005 Sb., zákona č. 138/2006 
Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.

2.3 zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravi-

dlech a o změně některých souvisejících záko-

nů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona 

č. 493/2000 Sb., č. 141/2001 Sb., č. 187/2001 Sb., 

č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 202/2002 Sb., 

č. 320/2002 Sb., 479/2003 Sb., č. 186/2004 Sb., 

č. 257/2004 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 482/2004 Sb., 

č. 1/2005 Sb., č. 127/2005 Sb., č. 361/2005 Sb., 

č. 377/2005 Sb., č. 546/2005 Sb., zákona č. 130/2006 
Sb., zákona č. 230/2006Sb., zákona č. 138/2006 
Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 112/2006 
Sb. a zákona č. 267/2006 Sb.
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2.4 zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České repub-

liky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 

znění zákona č. 492/2000 Sb., č. 229/2001 Sb., 

č. 501/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 202/2002 Sb., 

č. 280/2002 Sb., č. 476/2002 Sb., č. 88/2003 Sb., 

č. 354/2003 Sb., č. 480/2003 Sb., č. 41/2004 

Sb., č. 218/2004 Sb., č. 217/2005 Sb., 

č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona 
č. 140/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb. 

2.5 zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací sou-

kromým školám, předškolním a školským zaříze-

ním, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., č. 255/2001 

Sb., č. 16/2002 Sb., č. 284/2002 Sb., č. 562/2004 

Sb., č. 383/2005 Sb. a zákona č. 179/2006 Sb.

2.6 vyhláška MF č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví 

zásady a termíny fi nančního vypořádání vztahů se 

státním rozpočtem, státními fi nančními aktivy nebo 

Národním fondem. 

2.7 vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 320/2001 Sb., o fi nanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění zákona 

č. 320/2002 Sb., č. 123/2003 Sb.,  č. 426/2003 Sb., 

č. 421/2004 Sb., č. 482/2004 Sb., č. 626/2004 Sb., 

č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb. a zákona 

č. 342/2006 Sb.

2.8 vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové sklad-

bě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., č. 484/2003 

Sb. a vyhlášky č. 440/2006 Sb.

2.9 vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních 

a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 

Sb. a vyhlášky č. 100/2006 Sb.

2.10 vyhláška MF č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře 

a termínech údajů předkládaných pro vypracování 

návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a ter-

mínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol 

státního rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb.

2.11 vyhláška MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření orga-

nizačních složek státu a státních organizací s majet-

kem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb.

2.12 vyhláška MF č. 560/2006 Sb., o účasti státní-

ho rozpočtu na fi nancování programů reprodukce 

majetku. 

2.13 Pokyn č. D – 300 – k jednotnému postupu 
při uplatňování některých ustanovení zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozděj-

ších předpisů.

3.  Příkazy ministryně a metodické pokyny MŠMT:

3.1 Příkaz ministryně školství, mládeže a tělo-
výchovy č. 6/2007, kterým se stanoví způsob 

účtování o příspěvcích a dotacích poskytnutých 

prostřednictvím nastavení rozpočtového limitu 

výdajů na bankovních účtech vedených u ČNB 

a jejich vykazování č.j.: 28 704/2006-44. Tento 

příkaz nahrazuje Příkaz ministra školství, mládeže 

a tělovýchovy č. 6/1999 č.j.: 17 115/99-44 ve zně-

ní příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 4/2001.

3.2 Příkaz ministryně školství, mládeže a tělový-
chovy č. 1/2007, kterým se mění Příkaz ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2002 a Pří-

kaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 5/2006, kterým se upravuje předběžná řídící 

fi nanční kontrola a oprávnění příkazců operací 

č.j.: 288/2007/I/1.

3.3 Závazná osnova a obsah roční zprávy příspěvko-
vých organizací zřizovaných Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, č.j.: 30 895/2005-44.

3.4 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ke zpracování Resortního výka-
zu výnosů a nákladů příspěvkových organizací 
č.j.: 15 070/2005-44, který byl uveřejněn ve Věstní-

ku MŠMT, Sešit 5/2005.

3.5 Vzorová směrnice o účtování majetku č.j.: 32 
197/2005 - 44, která byla uveřejněna ve Věstníku 

MŠMT, Sešit 1/2006. 

3.6 Vzorová směrnice k provedení inventarizace 
č.j.: 360/2006 - 44, která byla uveřejněna ve Věstní-

ku MŠMT, Sešit 6/2006.

3.7 Směrnice upravující oběh účetních dokladů na 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 
č.j.: 36/2007-15. 

3.8 Správný postup při účtování majetku, provádě-
ní inventarizací a likvidace majetku navrženého 
k vyřazení. Materiál ke školení uskutečněného na 

základě opatření přijatých usnesením vlády ČR 

č. 1300 ze dne 15.11.2006 ke Kontrolnímu závě-

ru NKÚ z kontrolní akce č. 06/02 Majetek státu 

a fi nanční prostředky na další vzdělávání pedago-

gických pracovníků.

4.  Každoročně obnovované metodické pokyny:

4.1 Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýcho-
vy k vypracování závěrečného účtu kapitoly 333 
– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

4.2 Metodický pokyn k fi nančnímu vypořádání vzta-
hů kapitoly 333 se státním rozpočtem.

4.3 Pokyny Ministerstva fi nancí pro postup při zpra-
cování roční účetní závěrky na účtech státního 
rozpočtu.

Článek II. 

Vedení účetnictví

Při vedení účetnictví jsou organizační složky státu 

a příspěvkové organizace povinny se řídit třemi hlavními 

právními předpisy v následujícím pořadí:
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1. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 

2. vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí něk-

terá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

které jsou územními samosprávnými celky, příspěv-

kovými organizacemi, státními fondy a organizač-

ními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „vyhláška č. 505/2002 Sb.“), 

3. Českými účetními standardy pro účetní jednotky, 

které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standar-

dy“). 

V legislativní úpravě účetnictví příspěvkových orga-

nizací a organizačních složek státu v působnosti MŠMT 

nedochází od 1.1.2007 k zásadním změnám. 

Článek III.

Účtování o příspěvcích a dotacích poskytnutých pro-
střednictvím nastavení rozpočtového limitu výdajů

Při účtování o příspěvcích a dotacích poskytnutých 

příspěvkovým organizacím zřízeným MŠMT, vysokým 

školám a ostatním právnickým osobám prostřednictvím 

nastavení rozpočtového limitu výdajů se Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy řídí:

Příkazem ministryně školství, mládeže a tělo-
výchovy č. 6/2007, kterým se stanoví způsob účtová-

ní o příspěvcích a dotacích poskytnutých prostřed-

nictvím nastavení rozpočtového limitu výdajů na 

bankovních účtech vedených u ČNB a jejich vykazování 

č.j.: 28 704/2006-44. Tento příkaz nahrazuje Příkaz 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/1999 

č.j.: 17 115/99-44 ve znění příkazu ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy č. 4/2001.

Při zaúčtování příspěvků a dotací poskytnutých pro-

střednictvím nastavení rozpočtového limitu výdajů je 

třeba postupovat následovně:

Text účetní operace MD DAL

Otevření limitu rozpočtovaných výdajů 221 201

Snížení limitu výdajů 201 221

Poskytnutí dotace příspěvkové organizaci 203 223

Poskytnutí dotace ostatním subjektům 204 223

Vyúčtování poskytnuté dotace příspěvkové organizaci 201 203

Vyúčtování poskytnuté dotace ostatním subjektům 201 204

Vrácení nespotřebované dotace ostatních subjektů 223 204

Vrácení nespotřebované dotace příspěvkových organi-
zací

223 203

Legenda:

201 Financování výdajů organizačních složek státu

203 Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým orga-

nizacím

204 Poskytnuté dotace ostatním subjektům

221 Limity výdajů

223 Bankovní účty k limitům organizačních složek stá-

tu

Článek IV.

Zaúčtování vratek nevyčerpaných fi nančních pro-
středků u příspěvkových organizací

Při zaúčtování vratek nevyčerpaných dotací je třeba 

postupovat následovně:

1. Jedná-li se o vrácení nevyčerpaných fi nančních pro-

středků před koncem účetního období, kdy se fi nanč-

ní prostředky vrací po dohodě s poskytovatelem na 

výdajový účet, ze kterého byly poskytnuty, zaúčtuje 

se tato operace následovně:  
Text účetní operace MD DAL

Předpis odvodu části nevyčerpané účelové dotace 691 347

Úhrada nevyčerpané dotace 347 241

2.  V případě, že se nevyužité prostředky z účelové dotace 

vrací až v dalším účetním období, tedy až po 1.1.2008, 

jsou tyto prostředky zaslány na depozitní účet MŠMT 

a zaúčtování tohoto případu je následující:

Text účetní operace MD DAL

Předpis odvodu části nevyčerpané účelové dotace 931 347

Úhrada nevyčerpané dotace 347 241

Legenda:

241 Běžný účet

347 Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se 

státním rozpočtem

691 Příspěvky a dotace na provoz

931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Článek V.

Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrkou se rozumí zpracování účetní 
závěrky a uzavírání a otevírání účetních knih. 

Účetní závěrku vymezují § 18 – 23a zákona o účet-
nictví. Uspořádání položek účetní závěrky a obsahové 
vymezení těchto položek pro organizační složky stá-
tu a příspěvkové organizace je stanoveno vyhláškou 
č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozděj-

ších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územní-

mi samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, 

státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění 

pozdějších předpisů.

Účetní jednotky sestavují účetní závěrku jako řádnou, 

mimořádnou a mezitímní. Řádnou účetní závěrku sesta-

vují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období. 
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Při této účetní závěrce se uzavírají účetní knihy a provádí 

se inventarizace. Mimořádnou účetní závěrku sestavu-

jí v ostatních případech uzavírání účetních knih. V přípa-

dech sestavování mimořádné účetní závěrky se provádí 

mimořádná inventarizace. Mezitímní účetní závěrku 

sestavují účetní jednotky, pokud to stanoví zvláštní práv-

ní předpis. Tímto předpisem je pro organizační složky 

státu a příspěvkové organizace vyhláška č. 16/2001 Sb., 

o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro 

hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fon-

dů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění 

pozdějších předpisů. V případech sestavování mezitímní 

účetní závěrky účetní jednotky neuzavírají účetní knihy 

a provádějí inventarizaci jen pro účely vyjádření ocenění 

podle § 25 odst. 2 zákona o účetnictví.

Postup při otevírání a uzavírání účetních knih je 

stanoven Českými účetními standardy, konkrétně Stan-

dardem č. 502 – Otevírání a uzavírání účetních knih.

Na konci účetního období se provádí ke dni řádné účet-

ní závěrky inventarizace majetku a závazků. Inventari-

zace majetku a závazků je upravena v § 29 a § 30 zákona 

o účetnictví. Jedná se o soubor činností, pomocí kterých 

účetní jednotky zjišťují skutečný stav veškerého majetku 

a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá 

stavu majetku a závazků zachycenému v účetnictví. V rám-

ci inventarizace se provádí fyzická a dokladová inventura. 

Na základě výsledků zjištěných inventurou se v účetnic-

tví zohledňují zjištěné rozdíly v souladu s českým účetní 

standardem č. 506 – Rozdíly zjištěné při inventarizaci. 

Každá účetní jednotka vypracuje vnitřní předpis o inven-

tarizacích majetku a závazků, ve kterém stanoví mimo jiné 

i závazný obsah písemných dokumentů, dokladujících pro-

vedení inventarizace, místo, kde budou tyto dokumenty 

archivovány, a pravomoci inventarizační komise. Vzorová 
směrnice k provedení inventarizace č.j.: 360/2006 - 44 

byla uveřejněna ve Věstníku MŠMT, Sešit 6/2006.

Kromě účetních výkazů jsou organizační složky státu 

povinny vypracovávat a předkládat se čtvrtletní periodicitou 

fi nanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapi-

tol, organizačních složek státu a státních fondů a přehled roz-

počtových opatření. Způsob, termíny a rozsah údajů před-

kládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozsah 

a způsob sestavení fi načních a účetních výkazů a doplňují-

cích údajů upravuje vyhláška MF č. 16/2001 Sb., ve zně-

ní vyhlášky č. 535/2002 Sb. a vyhlášky č. 544/2004 Sb.

Článek VI.

Opravná zpracování účetních závěrek
V souladu se smlouvou o dílo č.j.: 31 391/2004-44 

uzavřené mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělo-

výchovy (dále jen „MŠMT“) a MÚZO Praha, s.r.o., je 

při zpracování účetních závěrek hrazeno MŠMT u jed-

notlivých organizačních složek státu a příspěvkových 

organizací pouze nahrání první verze jednotlivých pře-

dávaných výkazů. 

Organizační složky státu a příspěvkové organiza-

ce kapitoly 333 – MŠMT v případě potřeby opravného 

zpracování budou tato zpracování a případné další služ-

by hradit z prostředků jednotlivých organizačních složek 

státu a příspěvkových organizací v cenách dle Ceníku 

výkaznictví a rozpočetnictví MÚZO Praha,  s.r.o.

Část II.

Obsah účetních závěrek a předávání účetních 
a fi nančních výkazů kapitoly 333 v roce 2007

a)  Správce kapitoly:

předkládá Ministerstvu fi nancí účetní výkazy - Roz-

vahu organizačních složek státu, územních samospráv-

ných celků a příspěvkových organizací, Výkaz zisku 

a ztráty a Přílohu organizačních složek státu, územních 

samosprávných celků a příspěvkových organizací v členě-

ní na organizační složky státu a příspěvkové organizace 

a fi nanční výkaz - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů 

(Fin 2-04 U) včetně komentáře a sumární údaje výkazů 

za kapitolu celkem, samostatně za organizační složky 

státu a samostatně za jím zřízené příspěvkové organizace 

aktivní a zrušené v členění podle odvětvové klasifi kace 

ekonomických činností (podle prvních 4 míst položky 

OKEČ):

Čtvrtletně i ročně

– Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správ-

ců kapitol, organizačních složek státu a státních fon-

dů (Fin 2 – 04 U).

– Přehled rozpočtových opatření včetně komentáře.

– Přílohu ke komentáři k fi načnímu výkazu pro hodno-

cení plnění rozpočtů správců kapitol, organizačních 

složek státu a státních fondů „Limity a zůstatky na 

účtech v České národní bance“.

– Rozvahu organizačních složek státu, územních samo-

správných celků a příspěvkových organizací s údaji 

za organizační složky státu a příspěvkové organizace.

– Výkaz zisku a ztráty. 

– Přílohu organizačních složek státu, územních samo-

správných celků a příspěvkových organizací za orga-

nizační složky státu a za příspěvkové organizace.

Požadované údaje předkládá správce kapitoly 

Ministerstvu fi nancí v souladu s bodem 8. Přílohy č. 1 

k vyhlášce MF č. 535/2002 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 16/2001 Sb., v podobě tištěných sestav i v elektronické 

podobě (ve formě datových souborů). Přesné organizační 
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a technologické podmínky pro předávání elektronických 

údajů Ministerstvu fi nancí jsou stanoveny Přílohou č. 3 

k citované vyhlášce. Předání dat v elektronické podobě 

zajišťuje na základě smlouvy o dílo č.j.: 31 391/2004-44 

organizace MÚZO Praha, s.r.o.

b) Organizační složky státu (MŠMT, Česká školní 

inspekce, dále jen „ČŠI“, Vysokoškolské sportovní 

centrum, dále jen „VSC“ a Centrum pro zjišťování 

výsledků vzdělávání, dále jen „CZVV“) předkláda-
jí:

1. čtvrtletně i ročně

– Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správ-

ců kapitol, organizačních složek státu a státních fon-

dů (Fin 2 – 04 U) (viz Příloha č. 5 k vyhlášce MF 

č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

– Přehled rozpočtových opatření.

– Rozvahu organizačních složek státu, územních samo-

správných celků a příspěvkových organizací (viz Pří-

loha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.).

– Výkaz zisku a ztráty (viz Příloha č. 2 k vyhlášce 

č. 505/2002 Sb.).

– Přílohu organizačních složek státu, územních samo-

správných celků a příspěvkových organizací (viz Pří-

loha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.).

c)  Příspěvkové organizace (přímo řízené organizace, 

dále jen „PŘO“, ostatní přímo řízené organizace, dále 

jen „OPŘO“) předkládají zřizovateli:

1.  čtvrtletně i ročně

– Rozvahu organizačních složek státu, územních samo-

správných celků a příspěvkových organizací (viz Pří-

loha č. 1 k  vyhlášce č. 505/2002 Sb.).

– Výkaz zisku a ztráty (viz Příloha č. 2 k  vyhlášce 

č. 505/2002 Sb.).

– Přílohu organizačních složek státu, územních samo-

správných celků a příspěvkových organizací (viz Pří-

loha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.).

2.  pololetně (spolu s účetními výkazy k 30. 6. 2006 

a k 31. 12. 2006)

– Rezortní výkaz výnosů a nákladů v souladu s pří-

slušným metodickým pokynem (Metodický pokyn 

MŠMT ke zpracování Resortního výkazu výnosů 

a nákladů příspěvkových organizací č.j. 15 070/2005-

44 ze dne 8.4.2005. 

Veškeré výkazy, které předávají příspěvkové orga-

nizace a organizační složky státu kapitoly 333 – MŠMT 

v souladu s tímto ustanovením, musí být výstupem 
z centrálního zpracování MÚZO Praha, s.r.o. 

Část III.

Úkoly vykazujících organizačních složek státu, 
příspěvkových organizací a věcně příslušných 

útvarů Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy

Článek I. 

Období před závěrkou

1. Rozpočet:

Provedení rozpisu rozpočtu a rozpočtových úprav 

příjmů, kapitálových a běžných výdajů věcně přísluš-

nými útvary příkazců rozpočtových operací MŠMT 

v programu ISROS JASU

Termín: průběžně

Odpovídá: jednotliví rozpočtáři a vedoucí věcně pří-

slušných útvarů MŠMT 

Předání databáze schváleného rozpočtu a rozpočto-

vých úprav příjmů, kapitálových a běžných výdajů do 

MÚZO Praha, s.r.o

Termín: v termínech závěrky účetnictví OSS

 (do 5. 4., 4. 7., 4. 10. 2007 a 16. 1. 2008)
Odpovídá: ŘO 40

Průběžná kontrola dodržování závazných ukazatelů 

rozpočtu a jeho čerpání

Termín: průběžně

Odpovídá: ŘO 17

2.  Registry:

Kontrola konzistence registrů ČNB, RARIS a MÚZO 

Praha, s.r.o.

Termín:  1 x měsíčně

Odpovídá: ŘO 44 – prostřednictvím MÚZO Praha, 

s.r.o.

3.  Česká národní banka:

Převzetí datového souboru limitů a zůstatků na účtech 

vedených u ČNB a předání datového souboru limitů 

a zůstatků odboru 44, zpřístupnění souboru všem pří-

slušným odborům MŠMT

Termín: do 3. pracovního dne v měsíci

Odpovídá: ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, 

s.r.o.

4.  Vysoké školy:

Předání přehledu o poskytnutých prostředcích na 

výzkum a vývoj z kapitoly 333 v členění na běžné, 

kapitálové, institucionální, účelové prostředky (dle 

článků rozpočtové skladby a potřeb účtárny) odboru 

15 MŠMT

Termín:  průběžně

Odpovídá: ŘO 30
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5.  Příspěvky a dotace poskytované MŠMT prostřednic-

tvím Pokynu k nastavení rozpočtového limitu resp. 

Pokynu ke zřízení výdajového účtu státního rozpočtu 

(u nově zřizovaných účtů): 

Předání příslušných dokladů dle příkazu ministryně 

školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/2007, kterým 

se stanoví způsob účtování o příspěvcích a dotacích 

poskytnutých prostřednictvím nastavení rozpočtového 

limitu výdajů na bankovních účtech vedených u ČNB 

a jejich vykazování č.j.: 28 704/2006-44, odboru 15 

MŠMT

Termín: průběžně

Odpovídá: ředitelé věcně příslušných odborů skupin 

II, III, V, VI, ŘO 18, 40, 46

Kontrola a zaúčtování dokladů do příslušného období

Termín: průběžně

Odpovídá: ŘO 15

6. Dotace poskytované MŠMT účelově transferem:

Předání příslušných dokladů souvisejících s poskyto-

váním fi nančních prostředků v souladu se zákonem 

č. 561/2004 Sb., č. 306/1999 Sb., č. 218/2000 Sb. 

a č. 250/2000 Sb., ve zněních pozdějších předpisů, 

odboru 15 MŠMT

Termín: průběžně

Odpovídá: ředitelé věcně příslušných odborů skupin 

II, III, V, VI

  ŘO 18, 45, 46

Kontrola a zaúčtování dokladů do příslušného období

Termín: průběžně

Odpovídá: ŘO 15

7. Průběžná kontrola správnosti poskytování transferů 

a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně, které 

jsou vykazovány v části IX. fi nančního výkazu Fin 

2-04 U „Transfery a půjčky poskytnuté veřejným roz-

počtům územní úrovně“ a jejich správného zaúčtování. 

Pro průběžnou kontrolu využívat informace o poskyt-

nutých dotacích krajským úřadům, které jsou zveřej-

ňovány na webových stránkách ministerstva v sekci: 

Ekonomika školství - RgŠ ÚSC a soukromé školství 

- Rozpočet - Dotace krajům. Při zjištění chybného zaú-

čtování poskytnuté dotace nebo vratky dotace, je nutné 

okamžitě ve spolupráci s odborem 15 zajistit nápravu

Termín: průběžně

Odpovídá: ředitelé věcně příslušných odborů skupin 

I, II, III, V, VI

 ŘO 15

8.  Předkládání části IX. fi nančního výkazu Fin 2-04 

U „Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpoč-

tům územní úrovně“:

- za období 1 – 11/2007 Termín:  13.12.2007

- za období 1 – 12/2007  Termín:  18.1.2008

 Odpovídá:  ŘO 15

ředitelé věcně 

příslušných 

odborů skupin 

I, II, III, V, VI

Článek II.

Období závěrky

1.  Převzetí schváleného rozpočtu, rozpočtových opatře-

ní za příslušné období roku 2007 z databáze programu 

ISROS JASU a počátečních stavů rozvah archivova-

ných v MÚZO Praha, s.r.o. do výkazů

Termín: poslední den vykazovaného čtvrtletí

Odpovídá: ŘO 44 – prostřednictvím MÚZO Praha, 

s.r.o.

2.  Předání rozpočtových přesunů v kompetenci ČŠI, VSC 

a CZVV k zamezení přečerpání rozpočtu na paragra-

fech a položkách rozpočtové skladby v souladu s § 25 

odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, odboru 40 a do MÚZO Praha,  s.r.o.

Termín: v termínech čtvrtletních závěrek účet-

nictví OSS (do 5. 4., 4. 7., 4. 10. 2007 
a 16. 1. 2008)

Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitelé VSC 

a CZVV

3. Zajištění přítomnosti odpovědných pracovníků, kteří 

a) v případě zjištění nesrovnalosti v průběhu zpraco-

vání účetní závěrky provedou potřebnou opravu 

údajů ve spolupráci s příslušnými útvary (odbor 

15 pro rozdíly ve skutečnosti, odbor 40 pro rozdíly 

v rozpočtu)

b) v případě zjištění neodstranitelných rozdílů (např. 

chybné fi nancování) vypracují k těmto rozdílům 

komentář.

Termín: v průběhu zpracování účetních závěrek

Odpovídá: ředitelé věcně příslušných odborů skupin 

I, II, III, V, VI

4. Předání dat o skutečnosti do MÚZO Praha, s.r.o. za 

přímo řízené organizace, ostatní přímo řízené orga-

nizace, ČŠI, VSC, CZVV a MŠMT prostřednictvím 

softwarového vybavení AUTOMAT

Termín: do 5.4., 4.7., 4.10. 2007 a 16.1.2008
Odpovídá: ředitelé PŘO, OPŘO 

 ústřední školní inspektorka, ředitelé VSC 

a CZVV

 ŘO 15
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5. Kontroly bankovních, výkazových a mezivýkazových 

vazeb dat o skutečnosti, předání kontrolních sestav 

vykazujícím jednotkám a věcně příslušným odborům 

MŠMT

Termín: obratem po předání dat o skutečnosti

Odpovídá: ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, 

s.r.o

6. Předání opravených dat o skutečnosti do MÚZO Pra-

ha, s.r.o. za PŘO, OPŘO, ČŠI, VSC, CZVV a MŠMT 

prostřednictvím softwarového vybavení AUTOMAT

Termín: do 10. 4., 10. 7., 9. 10. 2007 a 22. 1. 2008
Odpovídá: ředitelé PŘO, OPŘO 

  ústřední školní inspektorka, ředitelé VSC 

 a CZVV, 

 ŘO 15

7. První sumarizace kapitoly

Termín: 10. 4., 10. 7., 9. 10. 2007 a 22. 1. 2008
Odpovídá: ŘO 44 – prostřednictvím MÚZO Praha, 

s.r.o.

8. Předání komentářů o průběhu poskytování dota-

cí v uplynulém účetním období s důrazem na změ-

ny rozpočtu a odchylky proti rozpočtu po změnách 

a investiční výdaje mimo ISPROFIN v daném období 

věcně příslušnými útvary MŠMT odboru 44 MŠMT, 

které budou využity ke zpracování komentářů k účet-

ním závěrkám a ke zpracování materiálů Informace 

o plnění příjmů a čerpání výdajů státního rozpočtu za 

kapitolu 333 MŠMT

Termín: 10. 4., 10. 7., 9. 10. 2007 a 22. 1. 2008
Odpovídá: příkazci operací skupiny I, II, III, V a VI

9. Opravy pracovníky MŠMT, předání komentáře k rozdí-

lům, které nelze odstranit (chybné fi nancování), odbo-

ru 44 písemně i elektronicky na adresu: brumovskal@

msmt.cz; předběžné předání dat Ministerstvu fi nancí

Termín: do 16. 4., 16. 7., 15. 10. 2007, 25. 1. 2008
Odpovídá: příkazci operací skupiny I, II, III, V a VI. 

 opravy zaúčtování ve spolupráci s O 15

 opravy rozpočtu ve spolupráci s O 40

 ŘO 44 prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.

10. Předání výkazů a jejich sumářů za kapitolu Minister-

stvu fi nancí v elektronické podobě

Termín:  18. 4., 18. 7., 18. 10. 2007 a 29. 1. 2008
Odpovídá: ŘO 44 prostřednictvím MÚZO Praha, 

s.r.o.

11. Předání výkazů za PŘO, OPŘO, MŠMT, ČŠI, VSC 

a CZVV podepsané jejich statutárními zástupci do 

MÚZO Praha, s.r.o. k archivaci. Veškeré předávané 

výkazy musí být výstupem z centrálního zpracování 

MÚZO Praha, s.r.o.

Termín: 19.4., 19.7., 19.10.2007 a 31.1.2008
Odpovídá: VŘ I/1

  ředitelé PŘO, OPŘO 

   ústřední školní inspektorka, ředitelé VSC 

a CZVV

12. Předložení výkazů a jejich sumářů za kapitolu schvá-

lených a podepsaných statutárním zástupcem kapito-

ly podle bodu 8 a) Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 16/2001 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, v písemné podobě 

Ministerstvu fi nancí 

Termín:  19. 4., 19. 7., 19. 10. 2007 a 31. 1. 2008
Odpovídá: ŘO 44 

13. Předání výstupů (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) za 

jednotlivé vysoké školy a sumáře za oblast vysokého 

školství odboru 30 MŠMT

Termín:  dle požadavků odboru 30

Odpovídá:  ŘO 44 – prostřednictvím MÚZO Praha, 

s.r.o.

Článek III. 

Období po ukončení závěrky

1. Kontrola návaznosti rozvah předaných do územní 

databáze na sumář předaný MF a kontrola vazeb dat 

předaných do územní databáze na číselník RARIS.

Termín: po schválení sumáře MF

Odpovídá: ŘO 44 - prostřednictvím MÚZO Praha, 

s.r.o.

2. Zajištění oprav zjištěných rozdílů, případně jejich 

komentování

Termín: bezprostředně po zjištění rozdílu

Odpovídá: ŘO 44 – ve spolupráci s MÚZO Praha, 

s.r.o.

3. Předání sestavy ARIS 409M - Kontrola poskytnutých 

a přijatých dotací a půjček ze SR a SF ( k 31.3., 30.6., 

30.9. a 30.11.2007) fi nancujícím útvarům MŠMT

Termín:  bezprostředně po obdržení sestavy

Odpovídá: ŘO 44 

4. V návaznosti na sestavu ARIS 409M - Kontrola poskyt-

nutých a přijatých dotací a půjček ze SR a SF, provést 

opravu vykázaných rozdílů ve spolupráci s odborem 

15 tak, aby v následující účetní závěrce byly vykáza-

né údaje správné (v případě chybného zaúčtování či 

chybného poskytnutí fi nančních prostředků), a zajistit 

opravu v případě chyb zjištěných při zaúčtování přija-

tých dotací u jednotlivých krajů a MHMP. Pokud již 

není možné provést opravy v případě chybného fi nan-
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cování (po 31.12.2006 budou účty v ČNB uzavřeny) 

nebo opravu chybného zaúčtování, je nutné pro tuto 

skutečnost sestavit komentář. 

Termín:  předání komentáře k neodstranitelným 

rozdílům a zajištění opravy do 10 pracov-

ních dnů po obdržení sestavy

Odpovídá: příkazci operací skupiny I, II, III, V a VI

 ŘO 15

5. Umístění elektronické verze sumárních výkazů za 

kapitolu 333 MŠMT, předaných Ministerstvu fi nancí, 

na serveru HERU (R:) - R:\MSMT-1\odbor44\aktuál-

ní fi nanční a účetní výkazy.

Termín: do 3 pracovních dnů po podpisu výkazů

statutárním zástupcem MŠMT

Odpovídá: ŘO 44
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Ministerstvo vnitra

odbor tisku a public relations

Zveřejněno: 25. 2. 2007

Vyhlášení 4. kola preventivního projektu
Svět očima dětí

Ministerstvo vnitra připravilo již 4. kolo soutěže 

Svět očima dětí. Tento oblíbený projekt, který organi-

zuje odbor tisku a public relations, je tradičně zaměřen 

na prevenci a vzdělávání dětí ve věkové kategorii 5 až 

16 let (především ze základních škol, mateřských škol, 

dětských domovů, specializovaných škol, zájmových 

kroužků nebo jednotlivců). Záštitu nad soutěží převzal 

ministr vnitra Ivan Langer. Děti pod vedením svých 

učitelů, vychovatelů a rodičů letos mohou uplatnit své 

vědomosti, schopnosti a nadání ve dvou tematických 

okruzích: 

CESTOVÁNÍ BEZ HRANIC a KORUPCI 
ŘÍKÁM NE

Zaslaná soutěžní díla budou hodnocena v pěti 
kategoriích: 

• Výtvarná (např. kresba, malba, trojrozměrná díla, 
fotografi e)

• Literární (např. vlastní úvaha, básně, pohádky)
• Hudební (např. zpěv, interpretace vlastní skladby - 

může být doplněna tancem, hra na hudební nástroj)
• Dramatická (např. přednes vlastního díla, vytvoření 

divadelního představení, příběhu, šotu)
• Výpočetní technika (např. vytvoření webových strá-

nek na dané téma, vyhledávání zdrojů a jejich násled-
né zpracování – např. prezentace daného tématu 
v PowerPointu, práce s výpočetní technikou k dosažení 
určitého výsledku)

Zpracování zadaných témat 
Maximální počet dětí pracujících na díle  3 děti

Výtvarná díla mohou mít maximální rozměr  1 x 1 m

Trojrozměrná díla mohou mít maximální

rozměr                                                   0,5 x 0,5 x 0,5 m

Literární díla mohou mít maximálně  2 strany

Kinematografi cká díla mohou mít  10 minut

maximálně (divadlo)

Škola může zaslat maximálně 5 děl z každé soutěžní 
kategorie vyhlášeného okruhu, a to jak z prvního, tak 
druhého stupně ZŠ.

Na internetových stránkách www.mvcr.cz/soutez 
budou v nebližší době uveřejněny pomocné okruhy 

a odborné materiály (např. informace, statistiky a další 

náměty). Školám budou zaslány i v tiskové podobě. Kon-

taktní osobou projektu je Mgr. Jarmila Hanková: telefon: 

974 832 973, e-mailová adresa: soutezpr@mvcr.cz

Soutěžní díla k uvedeným tématům zasílejte průběž-

ně na adresu: 

Ministerstvo vnitra, odbor tisku a public relations, Nad 

Štolou 3, pošt. schr. 21/TP, 

170 34 Praha 7 - Letná, do rohu obálky uveďte heslo: 

Svět očima dětí. 

Každé soutěžní dílo musí obsahovat: viditelný název 

tématu a soutěžní kategorie, jméno dítěte, věk, třídu, 

adresu a telefon školy. Uzávěrka soutěže je 31. 5. 2007 

(rozhoduje razítko pošty).

Těšíme se na tradičně velký zájem o tuto soutěž. 

Dětem přejeme chytré nápady a šikovné ruce, jejich 

pedagogům kreativitu a trpělivost při vysvětlování sou-

těžních témat i samotné realizaci. V červnu na shledanou 

při slavnostním vyhlášení výsledků. 

Ing. Radek Holý, zástupce ředitele odboru 

tisku a public relations 

ČÁST OZNAMOVACÍ
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Dotační programy na zajištění náhradního 
školního stravování

podle § 122 odst. 4 věta druhá zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon)   

Č.j.: 27 095/2006-25 

I.

Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy „Náhradní stravování dětí, 
žáků a studentů krajského a obecního školství“ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále 

jen „MŠMT“) vyhlašuje pro rok 2007 dotační program 

pro poskytování dotací podle § 14 zákona č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 

pozdějších předpisů: 

Čl. 1 
Základní vymezení a cíl programu 

Cílem programu je poskytování fi nančních prostřed-

ků na zajištění náhradního stravování, jímž se pro účely 

tohoto programu rozumí školní stravování zajišťova-

né u jiné osoby poskytující stravovací služby (dále jen 

„stravovací zařízení“) podle § 122 odst. 4 věta druhá 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), a v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky č. 107/2005 

Sb., o školním stravování, tj. školní stravování ve zcela 

výjimečných případech, kdy není možné využít zařízení 

školního stravování zapsaná v rejstříku škol a školských 

zařízení. 

Čl. 2 
Příjemce dotace 

Dotace budou poskytovány na základě žádosti práv-

nickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo škol-

ského zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem 

obcí, které pro své děti, žáky a studenty zajišťují náhrad-

ní stravování (dále jen „právnická osoba“). 

Čl. 3 
Obecné podmínky poskytnutí dotace 

1. Na dotaci není právní nárok. 

2. Dotace na náhradní stravování se poskytuje na zákla-

dě žádosti právnické osoby podané MŠMT nejpozději 

do 15.10.2007. 

3. Právnická osoba žádá o poskytnutí dotace na náhradní 

stravování, které se uskuteční v roce 2007. 

4. Dotace bude právnické osobě poskytnuta na základě 

posouzení žádosti jako účelově vázaná. 

5. Finanční prostředky budou poskytovány v souladu 

s § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, prostřednictvím rozpočtu zřizovatele, a to 

na základě rozhodnutí o dotaci podle § 14 zákona 

č. 218/2000 Sb. 

6. O dotaci lze žádat pouze za předpokladu, že výše 

úplaty pro dítě, žáka a studenta ve smluvním ujed-

nání podle § 122 odst. 4 věta druhá školského záko-

na nepřesáhne horní hranici fi nančních limitů na 

nákup potravin stanovených v příloze č. 2 vyhlášky 

č. 107/2005 Sb. 

7. Výše dotace bude závislá na předpokládaném počtu 

dětí, žáků a studentů a době a rozsahu jim poskytova-

ného náhradního stravování. 

Maximální výše dotace na zajištění náhradního stra-
vování u stravovacího zařízení činí: 

– 12 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je zajišťo-

vána příprava a výdej oběda, 

– 15 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je zajišťo-

vána příprava a výdej oběda a alespoň jednoho před-

cházejícího nebo navazujícího doplňkového jídla, 

– 20 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je zajišťo-

vána příprava a výdej alespoň oběda a večeře, 

– 12 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud jsou 

zajišťovány stravovací služby (příprava a výdej) kro-

mě oběda. 

Částka se o 25% snižuje, je-li zabezpečována pouze 

příprava jídel. 

Čl. 4 
Obecné podmínky použití dotace 

1. Finanční prostředky budou účelově určeny na úhradu 

plnění, k nimž je právnická osoba povinna na zákla-

dě smluvního vztahu podle § 122 odst. 4 věta druhá 

školského zákona, popřípadě na krytí těchto nákladů 

pokud již byly právnickou osobou uhrazeny z jiných 

prostředků. 

2. Finanční prostředky jsou poskytovány na kalendářní 

rok 2007 a mohou být použity jen na účely specifi ko-

vané v rozhodnutí. 

3. Finanční vypořádání dotace bude provedeno v sou-

ladu s vyhláškou č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví 

zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se 

státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo 

Národním fondem. 

4. Nevyužité fi nanční prostředky neprodleně vrátí práv-

nická osoba, která dotaci obdržela, prostřednictvím 

zřizovatele nejpozději do 31.12.2007 na výdajový 

účet MŠMT č.: 5805-821001/0710, po 1. lednu 2008 
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na depozitní účet MŠMT č.: 6015-821001/0710, nej-

později však do 31.1.2008. 

5. MŠMT má právo kontrolovat použití poskytnutých 

fi nančních prostředků. 

Čl. 5 
Podání žádosti, formální náležitosti 

1. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě 

žádosti předložené MŠMT v závazné formě (viz pří-

loha) ve 3 písemných vyhotoveních (jeden originál + 

2 kopie) a rovněž v elektronické podobě. 

2. Ke každé žádosti musí být přiloženy níže uvedené 

doklady: 

a) originál nebo ověřená kopie stanoviska zřizovatele 

právnické osoby, v případě právnických osob zří-

zených obcí nebo svazkem obcí rovněž krajského 

úřadu, k možnostem využití stávajících zaříze-

ní školního stravování zapsaných v rejstříku škol 

a školských zařízení v dané oblasti, 

b) aktuální výpis z rejstříku škol a školských zařízení 

pro školy a školská zařízení jejichž činnost práv-

nická osoba vykonává, 

c) originál nebo ověřená kopie vyjádření zřizovatele 

právnické osoby, z jakého důvodu nebyla splněna 

povinnost podle § 179 odst. 1 písm. c) školského 

zákona, žádá-li o dotaci právnická osoba zřízená 

obcí nebo svazkem obcí, popřípadě povinnost pod-

le § 181 odst. 1 písm. f) školského zákona, žádá-li 

o dotaci právnická osoba zřízená krajem, 

d) originál nebo ověřená kopie stanoviska České škol-

ní inspekce, 

e) originál nebo ověřená kopie smlouvy o zajištění 

školního stravování s příslušným stravovacím zaří-

zením podle § 122 odst. 4 věta druhá školského 

zákona s kalkulací cen poskytovaných jídel v čle-

nění na mzdové náklady, věcné náklady a náklady 

na potraviny, 

f) v případě poskytování náhradního stravování žá-

kům na praktickém vyučování nebo studentům 

na praktické přípravě originál nebo ověřená kopie 

smlouvy o zajištění praktického vyučování nebo 

praktické přípravy. Je-li pracoviště praktického 

vyučování nebo praktické přípravy totožné s pří-

slušným stravovacím zařízením, rovněž čestné 

prohlášení provozovatele stravovacího zařízení, že 

žáky nebo studenty vykonávající u něj praktické 

vyučování nebo praktickou přípravu nezahrnuje do 

okruhu zaměstnanců, jimž poskytuje závodní stra-

vování podle § 236 zákona č. 262/2006 Sb., záko-

níku práce, 

g) čestné prohlášení právnické osoby potvrzující výši 

cen jednotlivých jídel hrazených dětmi, žáky nebo 

studenty, 

h) ověřená kopie platného živnostenského nebo jiné-

ho oprávnění k poskytování stravovacích služeb 

v rozsahu školního stravování stravovacím zaří-

zením a čestné prohlášení stravovacího zařízení 

o hygienické způsobilosti provozovny ke stravova-

cím službám v rozsahu smluvního ujednání o škol-

ním stravování, které nesmí být starší než 1 měsíc. 

3. Posuzovány budou pouze žádosti podané ve stanove-

ném termínu na adresu: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 7 

118 12 Praha 
a elektronickou poštou na adresu: nsdotace@msmt.cz. 

Čl. 6 

Souhrnná informace o využití poskytnuté dotace 

Nejpozději do 15. ledna 2008 podá právnická osoba 

MŠMT souhrnnou informaci o využití poskytnuté dota-

ce, která bude obsahovat následující údaje: 

a) identifi kátor a druh školy nebo typ školského zaří-

zení, pro jehož děti, žáky nebo studenty právnická 

osoba náhradní stravování zajišťovala, 

b) název a IČ, popřípadě jméno, příjmení a IČ osoby, 

která náhradní stravování pro děti, žáky nebo stu-

denty dané školy nebo školského zařízení poskyto-

vala, 

c) skutečný počet dětí, žáků nebo studentů v návaz-

nosti na údaje stanovené v písmeni a) tohoto člán-

ku a doba a rozsah jim poskytovaného náhradního 

stravování v členění podle čl. 3 odst. 7, 

d) doklady osvědčující využití fi nančních prostředků 

na účel stanovený v rozhodnutí, rozepsaný v rozsa-

hu písmene c) tohoto článku. 

Příloha 

Žádost o přidělení fi nančních prostředků na dotační 
program Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy „Náhradní stravování dětí, žáků a studentů kraj-
ského a obecního školství.“ 

1. Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělo-

výchovy 

2.1. Žadatel (název právnické osoby vykonávající čin-

nost školy nebo školského zařízení): 

2.2. Sídlo: 

2.3. IČ: 

2.4. Statutární orgán: 

2.5. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba: 

3.1. Zřizovatel žadatele: 

3.2. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba: 

4.1. Stravovací zařízení (název, event. jméno a příjme-

ní): 

4.2. Sídlo (místo podnikání): 
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4.3. Adresa provozovny, v níž se náhradní stravování 

uskutečňuje: 

4.4. Právní forma: 

4.5. IČ: 

4.6. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba: 

5. Zdůvodnění žádosti, včetně popisu zajištění škol-
ního stravování dětí, žáků a studentů všech škol 

a školských zařízení a jejich odloučených pracovišť, 

jejichž činnost právnická osoba (žadatel) vykoná-

vá. (Nesouhlasí-li údaje s výpisem z rejstříku škol 

a školských zařízení je nutné podat vysvětlení): 

6. Předpokládaný počet dětí, žáků, studentů a doba 
(období od-do a počet dní) a rozsah jim poskyto-
vaného náhradního stravování v členění podle čl. 

3 odst. 7, včetně identifi kátoru a druhu jejich školy 

nebo typu jejich školského zařízení, jde-li o prak-

tické vyučování nebo o praktickou přípravu rovněž 

v členění podle jednotlivých pracovišť: 

7.1. Předpokládané celkové výdaje právnické osoby 
(žadatele) na zajištění náhradního stravování 
podle smlouvy o zajištění školního stravování 
(bez výdajů hrazených dětmi, žáky, studenty): 

7.2. Vyčíslení maximální výše dotace: 

7.3. Výše požadované dotace celkem: 

datum  razítko a podpis žadatele 

II.

Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy „Náhradní stravování dětí, 
žáků a studentů škol a školských zařízení, která 
nejsou zřízena krajem, obcí nebo svazkem obcí“ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále 

jen „MŠMT“) vyhlašuje pro rok 2007 dotační program 

pro poskytování dotací podle § 14 zákona č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 

pozdějších předpisů: 

Čl. 1 
Základní vymezení a cíl programu 

Cílem programu je poskytování fi nančních prostřed-

ků na zajištění náhradního stravování, jímž se pro účely 

tohoto programu rozumí školní stravování zajišťova-

né u jiné osoby poskytující stravovací služby (dále jen 

„stravovací zařízení“) podle § 122 odst. 4 věta druhá 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), a v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky č. 107/2005 

Sb., o školním stravování, tj. školní stravování ve zcela 

výjimečných případech, kdy není možné využít zařízení 

školního stravování zapsaná v rejstříku škol a školských 

zařízení. 

Čl. 2 
Příjemce dotace 

Dotace budou poskytovány na základě žádosti práv-

nickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo 

školského zařízení, které nejsou zřízeny krajem, obcí 

nebo svazkem obcí a které pro své děti, žáky a studenty 

zajišťují náhradní stravování (dále jen „právnická oso-

ba“). 

Čl. 3 
Obecné podmínky poskytnutí dotace 

1. Na dotaci není právní nárok. 

2. Dotace na náhradní stravování se poskytuje na zákla-

dě žádosti právnické osoby podané MŠMT nejpozději 

do 15.10.2007. 

3. Právnická osoba žádá o poskytnutí dotace na náhradní 

stravování, které se uskuteční v roce 2007. 

4. Dotace bude právnické osobě poskytnuta na základě 

posouzení žádosti jako účelově vázaná. 

5. Finanční prostředky budou poskytovány na základě 

rozhodnutí o dotaci podle § 14 zákona č. 218/2000 

Sb. 

6. O dotaci lze žádat pouze za předpokladu, že výše 

úplaty pro dítě, žáka a studenta ve smluvním ujed-

nání podle § 122 odst. 4 věta druhá školského záko-

na nepřesáhne horní hranici fi nančních limitů na 

nákup potravin stanovených v příloze č. 2 vyhlášky 

č. 107/2005 Sb. 

7. Výše dotace bude závislá na předpokládaném počtu 

dětí, žáků a studentů a době a rozsahu jim poskytova-

ného náhradního stravování. 

Maximální výše dotace na zajištění náhradního stra-
vování u stravovacího zařízení činí: 

– 12 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je zajišťo-

vána příprava a výdej oběda, 

– 15 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je zajišťo-

vána příprava a výdej oběda a alespoň jednoho před-

cházejícího nebo navazujícího doplňkového jídla, 

– 20 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je zajišťo-

vána příprava a výdej alespoň oběda a večeře, 

– 12 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud jsou 

zajišťovány stravovací služby (příprava a výdej) kro-

mě oběda. 

8. Částka se o 25% snižuje, je-li zabezpečována pouze 

příprava jídel. 
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Čl. 4 
Obecné podmínky použití dotace 

1. Finanční prostředky budou účelově určeny na úhradu 

plnění, k nimž je právnická osoba povinna na zákla-

dě smluvního vztahu podle § 122 odst. 4 věta druhá 

školského zákona, popřípadě na krytí těchto nákladů 

pokud již byly právnickou osobou uhrazeny z jiných 

prostředků. 

2. Finanční prostředky jsou poskytovány na kalendářní 

rok 2007 a mohou být použity jen na účely specifi ko-

vané v rozhodnutí. 

3. Finanční vypořádání dotace bude provedeno v sou-

ladu s vyhláškou č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví 

zásady a termíny fi nančního vypořádání vztahů se 

státním rozpočtem, státními fi nančními aktivy nebo 

Národním fondem. 

4. Nevyužité fi nanční prostředky neprodleně vrátí 

právnická osoba, která dotaci obdržela, nejpozději 

do 31.12.2007 na výdajový účet MŠMT č.: 5821-

821001/0710, po 1. lednu 2008 na depozitní účet 

MŠMT č.: 6015-821001/0710, nejpozději však do 

31.1.2008. 

5. MŠMT má právo kontrolovat použití poskytnutých 

fi nančních prostředků. 

Čl. 5 
Podání žádosti, formální náležitosti 

1. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě 

žádosti předložené MŠMT v závazné formě (viz pří-

loha) ve 3 písemných vyhotoveních (jeden originál + 

2 kopie) a rovněž v elektronické podobě. 

2. Ke každé žádosti musí být přiloženy níže uvedené 

doklady: 

a) originál nebo ověřená kopie stanoviska zřizovatele 

právnické osoby a krajského úřadu k možnostem 

využití stávajících zařízení školního stravování 

zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení 

v dané oblasti. V případě právnických osob zřizo-

vaných státem nebo registrovanými církvemi nebo 

náboženskými společnostmi se tato stanoviska 

nahrazují souhlasem MŠMT podle § 122 odst. 4 

školského zákona, 

b) aktuální výpis z rejstříku škol a školských zařízení 

pro školy a školská zařízení jejichž činnost práv-

nická osoba vykonává, 

c) originál nebo ověřená kopie stanoviska České škol-

ní inspekce, 

d) originál nebo ověřená kopie smlouvy o zajištění 

školního stravování s příslušným stravovacím zaří-

zením podle § 122 odst. 4 věta druhá školského 

zákona s kalkulací cen poskytovaných jídel v čle-

nění na mzdové náklady, věcné náklady a náklady 

na potraviny, 

e) v případě poskytování náhradního stravování žá-

kům na praktickém vyučování nebo studentům 

na praktické přípravě originál nebo ověřená kopie 

smlouvy o zajištění praktického vyučování nebo 

praktické přípravy. Je-li pracoviště praktického 

vyučování nebo praktické přípravy totožné s pří-

slušným stravovacím zařízením, rovněž čestné 

prohlášení provozovatele stravovacího zařízení, že 

žáky nebo studenty vykonávající u něj praktické 

vyučování nebo praktickou přípravu nezahrnuje do 

okruhu zaměstnanců, jimž poskytuje závodní stra-

vování podle § 236 zákona č. 262/2006 Sb., záko-

níku práce, 

f) čestné prohlášení právnické osoby potvrzující výši 

cen jednotlivých jídel hrazených dětmi, žáky nebo 

studenty, 

g) ověřená kopie platného živnostenského nebo jiného 

oprávnění k poskytování stravovacích služeb v roz-

sahu školního stravování stravovacím zařízením 

a čestné prohlášení stravovacího zařízení o hygi-

enické způsobilosti provozovny ke stravovacím 

službám v rozsahu smluvního ujednání o školním 

stravování, které nesmí být starší než 1 měsíc. 

3. Posuzovány budou pouze žádosti podané ve stanove-

ném termínu na adresu: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 7 

118 12 Praha 
a elektronickou poštou na adresu: nsdotace@msmt.cz. 

Čl. 6 

Souhrnná informace o využití poskytnuté dotace 

Nejpozději do 15. ledna 2008 podá právnická osoba 

MŠMT souhrnnou informaci o využití poskytnuté dota-

ce, která bude obsahovat následující údaje: 

a) identifi kátor a druh školy nebo typ školského zaří-

zení, pro jehož děti, žáky nebo studenty právnická 

osoba náhradní stravování zajišťovala, 

b) název a IČ, popřípadě jméno, příjmení a IČ osoby, 

která náhradní stravování pro děti, žáky nebo stu-

denty dané školy nebo školského zařízení poskyto-

vala, 

c) skutečný počet dětí, žáků nebo studentů v návaz-

nosti na údaje stanovené v písmeni a) tohoto člán-

ku a doba a rozsah jim poskytovaného náhradního 

stravování v členění podle čl. 3 odst. 7, 

d) doklady osvědčující využití fi nančních prostředků 

na účel stanovený v rozhodnutí, rozepsaný v rozsa-

hu písmene c) tohoto článku. 
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Příloha 

Žádost o přidělení fi nančních prostředků na dotační 
program Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy „Náhradní stravování dětí, žáků a studentů škol 
a školských zařízení, která nejsou zřízena krajem, 
obcí nebo svazkem obcí.“ 

1. Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělo-

výchovy 

2.1. Žadatel (název právnické osoby vykonávající čin-

nost školy nebo školského zařízení): 

2.2. Sídlo: 

2.3. IČ: 

2.4. Statutární orgán: 

2.5. Právní forma: 

2.6. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba: 

2.7. Číslo účtu: 

3.1. Zřizovatel žadatele: 

3.2. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba: 

4.1. Stravovací zařízení (název, event. jméno a příjme-

ní): 

4.2. Sídlo (místo podnikání): 

4.3. Adresa provozovny, v níž se náhradní stravování 

uskutečňuje: 

4.4. Právní forma: 

4.5. IČ: 

4.6. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba: 

5. Zdůvodnění žádosti, včetně popisu zajištění škol-
ního stravování dětí, žáků a studentů všech škol 

a školských zařízení a jejich odloučených pracovišť, 

jejichž činnost právnická osoba (žadatel) vykoná-

vá. (Nesouhlasí-li údaje s výpisem z rejstříku škol 

a školských zařízení je nutné podat vysvětlení): 

6. Předpokládaný počet dětí, žáků, studentů a doba 
(období od-do a počet dní) a rozsah jim poskyto-
vaného náhradního stravování v členění podle čl. 

3 odst. 7, včetně identifi kátoru a druhu jejich školy 

nebo typu jejich školského zařízení, jde-li o prak-

tické vyučování nebo o praktickou přípravu rovněž 

v členění podle jednotlivých pracovišť: 

7.1. Předpokládané celkové výdaje právnické osoby 
(žadatele) na zajištění náhradního stravování 
podle smlouvy o zajištění školního stravování 
(bez výdajů hrazených dětmi, žáky, studenty): 

7.2. Vyčíslení maximální výše dotace: 

7.3. Výše požadované dotace celkem: 

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

pro základní vzdělávání:

Antoš, I., Johnová, J., Kuchtová, V., Vágová, M.: Můj svět a pohádka, 1. vydání

Č.j.: 4560/2007-22, cena: 129, 00 Kč

20. 2. 2013 Dialog součást ucelené 

řady

Rezutková, H. a kol.: Svět okolo nás – Prvouka pro 2. ročník ZŠ 

(učebnice a pracovní sešit 1., 2. a 3. díl) 

Č.j.: 4465/2007-22, cena: uč. 48, 00 Kč, sešity 39+39+28, 00 Kč

12. 3. 2013 Alter součást ucelené 

řady 

Charrington, M., Strange, D.: New Chatterbox Starter

Strange, D.: New Chatterbox 1, 2

Č.j.: 1356/2007-22, cena: 233+198+217, 00 Kč

13. 3. 2013 Oxford 

University 

Press

součást ucelené 

řady

pro střední vzdělávání:

Lemcke, Ch. a kol.: Berliner Platz 1

Č.j.: 6942/2007-23, cena: 365, 00 Kč

23. 2. 2013 Fram Orsus 

CZ

součást ucelené 

řady
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Č.j. 6963/2007-25

Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT

1.

označení zřizovatele: MŠMT 

název organizace: Dětský domov se školou a základní škola, Ostrava - Kunčice, Jeseninova 4

sídlo organizace: 719 00 Ostrava - Kunčice, Jeseninova 4

IČO: 750 963 82 

vymezení základního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Hlavní účel organizace a předmět činnosti 

jsou vymezeny v § 13 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a v § 16 a § 44 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

označení statutárních orgánů: Mgr. Roman Pavlovský

vymezení majetku, k němuž má organizace právo hospodaření: dle přílohy zřizovací listiny

vymezení doby, na kterou je organizace zřizována: na dobu neurčitou

Ing. Petr Š p i r h a n z l v.r.

náměstek ministryně

Praha, 28. 2. 2007

Česká školní inspekce oznamuje ztrátu služebního průkazu školního inspektora

Mgr. Ludmila Konopková, služební průkaz školního inspektora č. 188

č.j. 6762/2007-20

Ztráta razítka

Dne 19.2.2007 došlo ke ztrátě 1 ks obdélníkového razítka s textem:

Vyšší odborná škola
misijní a teologická

v Zídkách 402, 280 02 Kolín II

-5-

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 19.2.2007 je třeba považovat za neplatné.

Čj. 7900/2007-20
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Seznam učebnic a učebních textů pro základní vzdělávání se schvalovací doložkou 
platný ve školním roce 2006/20071)

Seznam zachycuje stav ke dni 6. 3. 2007. Přehled učebnic, kterým byla udělena schvalovací doložka po tomto datu, 

je průběžně zveřejňován ve Věstníku MŠMT.

O učebnicích jsou uvedeny tyto údaje:

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

číslo jednací schvalovací 
doložky

datum vydání schvalovací 
doložky

termín platnosti 
schvalovací doložka

orientační cena podle 
sdělení nakladatelství

materiál nosiče 
učebnice*)

 

*) papír - PAP

Upozornění: V současné době se v základních školách vyučuje podle více vzdělávacích programů. Specifi kace 

ročníku v názvu učebnice proto nemusí přesně odpovídat rozložení učiva do ročníků v jednotlivých vzdělávacích 

programech. Výběru učebnic je proto třeba věnovat náležitou pozornost. Cena učebnice uvedená v tomto seznamu 

je pouze orientační, na aktuální ceny se informujte u Vašeho dodavatele. 

Český jazyk (1. stupeň)
 

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

čj.: 26770/2006-22 ze dne: 21.11.2006 platí do: 21.11.2012 cena (v Kč): 106 nosič: P SUŘ

Dvorský, L.; Loviš, K.: Český jazyk pro 3. ročník; vydání: 3., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 26770/2006-22 ze dne: 21.11.2006 platí do: 21.11.2012 cena (v Kč): 110 nosič: P SUŘ

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

čj.: 26770/2006-22 ze dne: 21.11.2006 platí do: 21.11.2012 cena (v Kč): 110 nosič: P SUŘ

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

čj.: 26770/2006-22 ze dne: 21.11.2006 platí do: 21.11.2012 cena (v Kč): 120 nosič: P SUŘ

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

Alter

čj.: 22058/2006-22 ze dne: 10.10.2006 platí do: 10.10.2012 cena (v Kč): po 21 nosič: P SUŘ

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

čj.: 22058/2006-22 ze dne: 10.10.2006 platí do: 10.10.2012 cena (v Kč): 39 (soubor) nosič: P SUŘ

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

čj.: 22058/2006-22 ze dne: 10.10.2006 platí do: 10.10.2012 cena (v Kč): 52 nosič: P SUŘ

Bradáčová, L. a kol.: Pracovní sešit I, II k učebnici Český jazyk 3; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 26770/2006-22 ze dne: 21.11.2006 platí do: 21.11.2012 cena (v Kč): po 47 nosič: P SUŘ

Horáčková, M.; Staudková, H.: Pracovní sešit I, II k učebnici Český jazyk 4; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 26770/2006-22 ze dne: 21.11.2006 platí do: 21.11.2012 cena (v Kč): po 55 nosič: P SUŘ

Horáčková, M.; Staudková, H.: Pracovní sešit I, II k učebnici Český jazyk 5; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 26770/2006-22 ze dne: 21.11.2006 platí do: 21.11.2012 cena (v Kč): po 55 nosič: P SUŘ

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

čj.: 26770/2006-22 ze dne: 21.11.2006 platí do: 21.11.2012 cena (v Kč): 33 nosič: P SUŘ

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

čj.: 22058/2006-22 ze dne: 10.10.2006 platí do: 10.10.2012 cena (v Kč): 88 nosič: P SUŘ

1) § 27 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-

vání (školský zákon).

Informace, zda je učebnice 
součás ucelené řady 
učebnic (SUR)
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Bradáčová, L. a kol.: Pracovní sešit pro kluky a holčičky druhých ročníků I, II; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 26770/2006-22 ze dne: 21.11.2006 platí do: 21.11.2012 cena (v Kč): po 36 nosič: P SUŘ

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

čj.: 26770/2006-22 ze dne: 21.11.2006 platí do: 21.11.2012 cena (v Kč): po 13 nosič: P SUŘ

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

čj.: 26770/2006-22 ze dne: 21.11.2006 platí do: 21.11.2012 cena (v Kč): po 13 nosič: P SUŘ

Svobodová, I.; Horáčková, M.: Slovníček spisovné češtiny pro 1. stupeň ZŠ; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 22058/2006-22 ze dne: 10.10.2006 platí do: 10.10.2012 cena (v Kč): 46 nosič: P SUŘ

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

čj.: 22058/2006-22 ze dne: 10.10.2006 platí do: 10.10.2012 cena (v Kč): 48 nosič: P SUŘ

Nováková, Z.: Čítanka pro 2. ročník, 1. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 22058/2006-22 ze dne: 10.10.2006 platí do: 10.10.2012 cena (v Kč): 108 nosič: P SUŘ

Staudková, H. a kol.: Čítanka pro 2. ročník, 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 22058/2006-22 ze dne: 10.10.2006 platí do: 10.10.2012 cena (v Kč): 99 nosič: P SUŘ

Bradáčová, L. a kol.: Čítanka pro 3. ročník; vydání: 3., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 22058/2006-22 ze dne: 10.10.2006 platí do: 10.10.2012 cena (v Kč): 91 nosič: P SUŘ

Rezutková, H. a kol.: Čítanka pro 4. ročník; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 22058/2006-22 ze dne: 10.10.2006 platí do: 10.10.2012 cena (v Kč): 91 nosič: P SUŘ

Rezutková, H. a kol.: Čítanka pro 5. ročník; vydání: 3., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 22058/2006-22 ze dne: 10.10.2006 platí do: 10.10.2012 cena (v Kč): 97 nosič: P SUŘ

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

čj.: 22058/2006-22 ze dne: 10.10.2006 platí do: 10.10.2012 cena (v Kč): 118 nosič: P SUŘ

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

čj.: 22058/2006-22 ze dne: 10.10.2006 platí do: 10.10.2012 cena (v Kč): 96 nosič: P SUŘ

Staudková, H. a kol.: Pracovní sešit k Čítance pro 2. ročník, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 22058/2006-22 ze dne: 10.10.2006 platí do: 10.10.2012 cena (v Kč): 28 nosič: P SUŘ

Špika, M.; Staudková, H.: Pracovní sešit k Čítance pro 3. ročník; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 22058/2006-22 ze dne: 10.10.2006 platí do: 10.10.2012 cena (v Kč): 26 nosič: P SUŘ

Horáčková, M.; Staudková, H.: Pracovní sešit k Čítance pro 4. ročník; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 22058/2006-22 ze dne: 10.10.2006 platí do: 10.10.2012 cena (v Kč): 44 nosič: P SUŘ

Špika, M.; Staudková, H.: Pracovní sešit k Čítance pro 5. ročník; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 22058/2006-22 ze dne: 10.10.2006 platí do: 10.10.2012 cena (v Kč): 44 nosič: P SUŘ

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

Alter

čj.: 22058/2006-22 ze dne: 10.10.2006 platí do: 10.10.2012 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Žáček, J.; Zmatlíková, H.: Slabikář; vydání: 9., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 22058/2006-22 ze dne: 10.10.2006 platí do: 10.10.2012 cena (v Kč): 110 nosič: P SUŘ

Melichárková, I; Švecová, L.: Český jazyk pro 2. ročník (učebnice, pracovní sešit, písanka 1, 2); vydání: 1. Dialog

čj.: 16441/2003-22 ze dne: 17.4.2003 platí do: 17.4.2009 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Stéblová, M.; Stuchlíková, M.; Švejdová, V.: Český jazyk pro 3. ročník; vydání: 1. Dialog

čj.: 13826/2004-22 ze dne: 13.4.2004 platí do: 13.4.2010 cena (v Kč): 149 nosič: P SUŘ

Stéblová, M.; Stuchlíková, M.; Švejdová, V.: Český jazyk pro 4. ročník; vydání: 1. Dialog

čj.: 23948/2005-22 ze dne: 7.7.2005 platí do: 7.7.2011 cena (v Kč): 139 nosič: P SUŘ

Melichárková, I.; Štěpán, L.; Švecová, L.: Český slabikář (učebnice, Zápasíme s tužkou 1 - 2, Písanka 1 - 5); vydání: 1. Dialog

čj.: 12499/2002-22 ze dne: 8.2.2002 platí do: 8.2.2008 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Štěpán, L.: Čítanka plná humoru pro 5. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Dialog

čj.: 17178/2005-22 ze dne: 8.9.2005 platí do: 8.9.2011 cena (v Kč): 129 nosič: P SUŘ

Štěpán, L.: Čítanka plná pokladů pro 2. ročník; vydání: 1. Dialog

čj.: 30820/2000-22 ze dne: 5.12.2000 platí do: 5.12.2006 cena (v Kč): 129 nosič: P SUŘ
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Štěpán, L.: Čítanka plná pokladů pro 4. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Dialog

čj.: 17178/2005-22 ze dne: 8.9.2005 platí do: 8.9.2011 cena (v Kč): 129 nosič: P SUŘ

Štěpán, L.: Čítanka pro prvňáčky (U nás doma); vydání: 1. Dialog

čj.: 31733/2001-22 ze dne: 30.11.2001 platí do: 30.11.2007 cena (v Kč): 129 nosič: P SUŘ

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

čj.: 12499/2002-22 ze dne: 8.2.2002 platí do: 8.2.2008 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Burianová, H.; Jízdná, L.; Tarábková, M.; Halasová, J.: Český jazyk pro 2. ročník (učebnice, pracovní sešit k mluvnici, 
písanka 1, 2); vydání: 1.

Didaktis

čj.: 25691/2003-22 ze dne: 28.8.2003 platí do: 28.8.2009 cena (v Kč): 74 + 43 + 
po 22

nosič: P SUŘ

Burianová, H.; Jízdná, L.; Nováková, P.; Volf, P.; Halasová, J.: Český jazyk pro 3. ročník (učebnice, pracovní sešit k učebnici, 
písanka 1, 2); vydání: 1.

Didaktis

čj.: 24626/2004-22 ze dne: 8.9.2004 platí do: 8.9.2010 cena (v Kč): 74 + 43 + 
po 22

nosič: P SUŘ

Grünhutová, P.; Humpolíková, P.; Volf, V.; Hubeňáková, L.: Český jazyk pro 4. ročník (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Didaktis

čj.: 25977/2005-22 ze dne: 5.8.2005 platí do: 5.8.2011 cena (v Kč): 109 + 47 nosič: P SUŘ

Drahovzal, M.; Horáčková, M.; Hudáčková, P.; Košťák, M.; Kulhavá, M.; Nečasová, R.: Český jazyk pro 5. ročník (učebnice, 
pracovní sešit); vydání: 1.

Didaktis

čj.: 3806/2007-22 ze dne: 6.2.2007 platí do: 6.2.2013 cena (v Kč): 109 + 57 nosič: P SUŘ

Grolichová, S.; Halasová, J.: Čítanka pro 2. ročník základní školy; vydání: 1. Didaktis

čj.: 20220/2003-22 ze dne: 21.5.2003 platí do: 21.5.2009 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Krupárová, P.; Nováková, P.: Čítanka pro 3. ročník základní školy; vydání: 1. Didaktis

čj.: 21819/2004-22 ze dne: 7.7.2004 platí do: 7.7.2010 cena (v Kč): 97 nosič: P SUŘ

Juráčková, I.; Hubeňáková, L.: Čítanka pro 4. ročník základní školy; vydání: 1. Didaktis

čj.: 25978/2005-22 ze dne: 5.8.2005 platí do: 5.8.2011 cena (v Kč): 139 nosič: P SUŘ

Rousová, S.; Prchalová, M.; Madronová, V.; Neužilová, V.: Čítanka pro 5. ročník základní školy; vydání: 1. Didaktis

čj.: 3806/2007-22 ze dne: 6.2.2007 platí do: 6.2.2013 cena (v Kč): 139 nosič: P SUŘ

Kozlová, M.; Tarábek, P.; Halasová, J.: Písmenkář, Slabikář, Velká písanka, Malá písanka 1 - 3, Průvodce k učebnicím pro 1. 
ročník základní školy; vydání: 1.

Didaktis

čj.: 16359/2002-22 ze dne: 28.3.2002 platí do: 28.3.2008 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Halasová, J.: Počteníčko pro 1. ročník základní školy; vydání: 1. Didaktis

čj.: 20219/2003-22 ze dne: 20.5.2003 platí do: 20.5.2009 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Čížková, M.: Cviky pro nácvik písmen, Cviky pro uvolnění ruky; vydání: 1. Fortuna

čj.: 22421/2005-22 ze dne: 16.6.2005 platí do: 16.6.2011 cena (v Kč): 25 + 19 nosič: P SUŘ

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

čj.: 22421/2005-22 ze dne: 16.6.2005 platí do: 16.6.2011 cena (v Kč): 35 nosič: P SUŘ

Konopková, L.; Tenčlová, V.: Český jazyk pro 2. ročník (učebnice 1. a 2. část, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložk y 
prodloužena

Fortuna

čj.: 26510/2003-22 ze dne: 25.8.2003 platí do: 25.8.2009 cena (v Kč): 79 + 79 + 49 nosič: P SUŘ

Konopková, L.; Tenčlová, V.: Český jazyk pro 3. ročník (učebnice 1. a 2. část, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložk y 
prodloužena

Fortuna

čj.: 26510/2003-22 ze dne: 25.8.2003 platí do: 25.8.2009 cena (v Kč): 79 + 79 + 49 nosič: P SUŘ

Konopková, L.; Lazáková, M.: Český jazyk pro 4. ročník (pracovní sešit); vydání: 1. Fortuna

čj.: 19811/2004-22 ze dne: 25.5.2004 platí do: 25.5.2010 cena (v Kč): 49 nosič: P SUŘ

Konopková, L.; Tenčlová, V.: Český jazyk pro 4. ročník (učebnice 1. a 2. část); vydání: 1., platnost doložk y prodloužena Fortuna

čj.: 26510/2003-22 ze dne: 25.8.2003 platí do: 25.8.2009 cena (v Kč): 67 + 73 nosič: P SUŘ

Konopková, L.; Lazáková, M.: Český jazyk pro 5. ročník (pracovní sešit); vydání: 1. Fortuna

čj.: 22200/2004-22 ze dne: 2.8.2004 platí do: 2.8.2010 cena (v Kč): 49 nosič: P SUŘ

Konopková, L.; Tenčlová, V.: Český jazyk pro 5. ročník (učebnice 1. a 2. část); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fortuna

čj.: 26510/2003-22 ze dne: 25.8.2003 platí do: 25.8.2009 cena (v Kč): 76 + 79 nosič: P SUŘ

Brukner, J.; Čížková, M.: Čtení pro malé školáky - 4. díl Slabikáře; vydání: 3., platnost doložky prodloužena Fortuna

čj.: 14832/2006-22 ze dne: 11.7.2006 platí do: 11.7.2012 cena (v Kč): 64 nosič: P SUŘ
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Čížková, M.: Čtení pro prvňáčky I; vydání: 1. Fortuna

čj.: 22421/2005-22 ze dne: 16.6.2005 platí do: 16.6.2011 cena (v Kč): 105 nosič: P SUŘ

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

čj.: 22421/2005-22 ze dne: 16.6.2005 platí do: 16.6.2011 cena (v Kč): 60 nosič: P SUŘ

Čížková, M. a kol.: Pojďme si číst - 3. díl Slabikáře; vydání: 4., platnost doložky prodloužena Fortuna

čj.: 14832/2006-22 ze dne: 11.7.2006 platí do: 11.7.2012 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Pišlová, S.; Čížková, M.; Linc, V.; Mertin, M.: Pojďme si hrát - 1. sešit Slabikáře; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fortuna

čj.: 22421/2005-22 ze dne: 16.6.2005 platí do: 16.6.2011 cena (v Kč): 60 nosič: P SUŘ

Čížková, M.; Linc, V.: Soubor pěti cvičných sešitů, Soubor pěti písanek pro 1. ročník, Vystřihovací písmenka; vydání: 2., 
platnost doložky prodloužena

Fortuna

čj.: 14832/2006-22 ze dne: 11.7.2006 platí do: 11.7.2012 cena (v Kč): 59 + 59 + 63 nosič: P SUŘ

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

čj.: 14832/2006-22 ze dne: 11.7.2006 platí do: 11.7.2012 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Toman, J. a kol.: Čítanka pro 2. ročník ZŠ - Čtení pro radost; vydání: 4., platnost doložky prodloužena Fortuna

čj.: 27599/2005-22 ze dne: 10.3.2006 platí do: 10.3.2012 cena (v Kč): 75 nosič: P SUŘ

Toman, J. a kol.: Čítanka pro 3. ročník ZŠ - Čteme pro potěšení; vydání: 4., platnost doložky prodloužena Fortuna

čj.: 27599/2005-22 ze dne: 10.3.2006 platí do: 10.3.2012 cena (v Kč): 79 nosič: P SUŘ

Toman, J. a kol.: Čítanka pro 4. ročník ZŠ - Já čtenář a můj svět; vydání: 3., platnost doložky prodloužena Fortuna

čj.: 27599/2005-22 ze dne: 10.3.2006 platí do: 10.3.2012 cena (v Kč): 67 nosič: P SUŘ

Toman, J. a kol.: Čítanka pro 5. ročník ZŠ - Dobrodružství s četbou; vydání: 3., platnost doložky prodloužena Fortuna

čj.: 27599/2005-22 ze dne: 10.3.2006 platí do: 10.3.2012 cena (v Kč): 79 nosič: P SUŘ

Hanzová, M.; Hutařová, I.: Čítanka pro 4. ročník základní školy; vydání: 1. Fragment

čj.: 13469/2004/22 ze dne: 16.11.2004 platí do: 16.11.2010 cena (v Kč): 149 nosič: P SUŘ

Hanzová, M.; Hutařová, I.: Čítanka pro 5. ročník základní školy; vydání: 1. Fragment

čj.: 14156/2003-22 ze dne: 28.5.2003 platí do: 28.5.2009 cena (v Kč): 149 nosič: P SUŘ

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

čj.: 20256/2004-22 ze dne: 2.6.2004 platí do: 2.6.2010 cena (v Kč): 98, 5 nosič: P SUŘ

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

čj.: 20256/2004-22 ze dne: 2.6.2004 platí do: 2.6.2010 cena (v Kč): 98, 5 nosič: P SUŘ

Mühlhauserová, H.; Janáčková, Z.; Příborská, O.: Český jazyk 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Nová škola

čj.: 13751/2001-22 ze dne: 22.3.2001 platí do: 22.3.2007 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Příborská, O.; Mühlhauserová, H.: Český jazyk 4 (učebnice a pracovní sešit Poradíš si s pravopisem ?); vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

Nová škola

čj.: 25135/2003-22 ze dne: 18.8.2003 platí do: 18.8.2009 cena (v Kč): 54 + 32 nosič: P SUŘ

Chýlová, H. a kol.: Český jazyk 5 (učebnice a pracovní sešity Dokážeš psát bez chyb ?, Pravopis přídavných jmen); vydá-
ní: 1., platnost doložky prodloužena

Nová škola

čj.: 25136/2003-22 ze dne: 18.8.2003 platí do: 18.8.2009 cena (v Kč): 52 + 24 + 22 nosič: P SUŘ

Horáková, Z.; Janáčková, Z.; Procházková, E.: Čítanka pro 2. ročník; vydání: 1. Nová škola

čj.: 12246/2002-22 ze dne: 4.2.2002 platí do: 4.2.2008 cena (v Kč): 75 nosič: P SUŘ

Janáčková, Z. a kol.: Čítanka pro 3. ročník (učebnice a písanka 1. a 2. díl); vydání: 1. Nová škola

čj.: 25101/2002-22 ze dne: 22.8.2002 platí do: 22.8.2008 cena (v Kč): 75 nosič: P SUŘ

Janáčková, Z. a kol.: Čítanka pro 4. ročník; vydání: 1. Nová škola

čj.: 18783/2003-22 ze dne: 12.5.2003 platí do: 12.5.2009 cena (v Kč): 75 nosič: P SUŘ

Janáčková, Z. a kol.: Čítanka pro 5. ročník; vydání: 1. Nová škola

čj.: 25140/2003-22 ze dne: 29.8.2003 platí do: 29.8.2009 cena (v Kč): 95 nosič: P SUŘ

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

čj.: 22647/2005-22 ze dne: 20.6.2005 platí do: 20.6.2011 cena (v Kč): 25 nosič: P SUŘ

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

čj.: 22647/2005-22 ze dne: 20.6.2005 platí do: 20.6.2011 cena (v Kč): po 14 nosič: P SUŘ
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Procházková, E.; Horáková, Z.; Janáčková, Z.: Písanka pro 2. ročník základní školy, 1. a 2. díl; vydání: 1. Nová škola

čj.: 12246/2002-22 ze dne: 4.2.2002 platí do: 4.2.2008 cena (v Kč): po 16 nosič: P SUŘ

Mühlhauserová, H.; Svobodová, J.: Slabikář pro 1. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Nová škola

čj.: 22647/2005-22 ze dne: 20.6.2005 platí do: 20.6.2011 cena (v Kč): 90 nosič: P SUŘ

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

čj.: 22647/2005-22 ze dne: 20.6.2005 platí do: 20.6.2011 cena (v Kč): 49 nosič: P SUŘ

Taubenhanslová, K.; Ulrychová, I.: Čteme si a hrajeme 1 pro základní školu (tvořivá dramatika); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

Pansofi a

čj.: 17284/2001-22 ze dne: 10.5.2001 platí do: 10.5.2007 cena (v Kč): 69 nosič: P SUŘ

Taubenhanslová, K.; Ulrychová, I.: Čteme si a hrajeme 2 pro základní školu (tvořivá dramatika); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

Pansofi a

čj.: 17284/2001-22 ze dne: 10.5.2001 platí do: 10.5.2007 cena (v Kč): 69 nosič: P SUŘ

Taubenhanslová, K.; Ulrychová, I.: Čteme si a hrajeme 3 pro základní školu (tvořivá dramatika); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

Pansofi a

čj.: 17284/2001-22 ze dne: 10.5.2001 platí do: 10.5.2007 cena (v Kč): 69 nosič: P SUŘ

Šrut, P.; Mikulenková, H.: Český slabikář pro 1. ročník, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 14834/2006-22 ze dne: 31.7.2006 platí do: 31.7.2010 cena (v Kč): 49 nosič: P SUŘ

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

Prodos

čj.: 14834/2006-22 ze dne: 31.7.2006 platí do: 31.7.2010 cena (v Kč): po 15 + 11 
+ 15

nosič: P SUŘ

Baťková, B.; Mikulenková, H.: Čítanka pro 2. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 11450/2000-22 ze dne: 18.1.2000 platí do: 18.1.2006 cena (v Kč): 94, 5 nosič: P SUŘ

Baťková, B.; Mikulenková, H.: Čítanka pro 3. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 11451/2000-22 ze dne: 18.1.2000 platí do: 18.1.2006 cena (v Kč): 94, 5 nosič: P SUŘ

Dorovská, D.; Řeřichová, V.: Čítanka pro 4. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Prodos

čj.: 25285/2000-22 ze dne: 15.8.2000 platí do: 15.8.2006 cena (v Kč): 88, 20 + 
27, 30

nosič: P SUŘ

Dorovská, D.; Řeřichová, V.: Čítanka pro 5. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 15078/2006-22 ze dne: 7.6.2006 platí do: 7.6.2010 cena (v Kč): 63 + 24 nosič: P SUŘ

Šrut, P.; Krejčová, Z.: Otíkova čítanka pro 1. a 2. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 11199/2002-22 ze dne: 15.1.2002 platí do: 15.1.2008 cena (v Kč): 105 nosič: P SUŘ

Baťková, B.; Mikulenková, H.: Víš, co čteš? - pracovní sešit k Čítance pro 2. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 11450/2000-22 ze dne: 18.1.2000 platí do: 18.1.2006 cena (v Kč): 16, 8 nosič: P SUŘ

Baťková, B.; Mikulenková, H.: Víš, co čteš? - pracovní sešit k Čítance pro 3. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 11451/2000-22 ze dne: 18.1.2000 platí do: 18.1.2006 cena (v Kč): 16, 8 nosič: P SUŘ

Mikulenková, H. a kol.: Český jazyk pro 2. ročník (učebnice 1, 2); vydání: 2., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 34591/2005-22 ze dne: 23.3.2006 platí do: 23.3.2012 cena (v Kč): po 36 nosič: P SUŘ

Mikulenková, H. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník (učebnice 1. a 2. díl); vydání: 2., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 8516/2006-22 ze dne: 30.3.2006 platí do: 30.3.2012 cena (v Kč): po 36 nosič: P SUŘ

Mikulenková, H.: Český jazyk pro 4. ročník, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 17554/2004-22 ze dne: 12.5.2004 platí do: 12.5.2010 cena (v Kč): po 36 nosič: P SUŘ

Mikulenková, H. a kol.: Moje písanka pro 3. ročník (1. a 2. díl); vydání: 2., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 8516/2006-22 ze dne: 30.3.2006 platí do: 30.3.2012 cena (v Kč): po 15 nosič: P SUŘ

Mikulenková, H. a kol.: Půlhodinky psaní 1, 2 (pracovní sešit Český jazyk pro 2. ročník, Písanka 1, 2 pro 2. ročník); vydá-
ní: 2., platnost doložky prodloužena

Prodos

čj.: 34591/2005-22 ze dne: 23.3.2006 platí do: 23.3.2012 cena (v Kč): po 15 nosič: P SUŘ

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

čj.: 26572/2002-22 ze dne: 23.9.2002 platí do: 23.9.2008 cena (v Kč): 84 + 50 + 15 
+ 15

nosič: P SUŘ
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Mikulenková, H.; Malý, R.: Český jazyk 3 (učebnice a pracovní sešit I, II); vydání: 1. Prodos

čj.: 33100/2003-22 ze dne: 30.1.2004 platí do: 30.1.2010 cena (v Kč): 84 + 50 + 15 
+ 15

nosič: P SUŘ

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

čj.: 20086/2004-22 ze dne: 6.8.2004 platí do: 6.8.2010 cena (v Kč): 15 + 22 + 22 
+ 15 + po 17

nosič: P SUŘ

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

čj.: 20086/2004-22 ze dne: 6.8.2004 platí do: 6.8.2010 cena (v Kč): 92 nosič: P SUŘ

Mikulenková, H.; Malý, R.: Čítanka 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Prodos

čj.: 24639/2002-22 ze dne: 23.9.2002 platí do: 23.9.2008 cena (v Kč): 80 (měkká 
vazba), 95 (tvrdá vazba) 

+ 40

nosič: P SUŘ

Mikulenková, H.; Malý, R.: Čítanka 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Prodos

čj.: 18644/2003-22 ze dne: 22.5.2003 platí do: 22.5.2009 cena (v Kč): 85 (měkká 
vazba), 100 (tvrdá vazba) 

+ 40

nosič: P SUŘ

Gebhartová, V.; Brukner, J.: Čítanka pro 2. ročník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena Scientia

čj.: 21526/2001-22 ze dne: 13.7.2001 platí do: 13.7.2007 cena (v Kč): 60 nosič: P SUŘ

Havel, J.; Hrnčíř, S.: Čítanka pro 4. ročník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena Scientia

čj.: 21525/2001-22 ze dne: 13.7.2001 platí do: 13.7.2007 cena (v Kč): 79, 8 nosič: P SUŘ

Styblík, V.; Dvořáková, Z.; Ondrášková, K.: Český jazyk pro 2. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 23228/2002-22 ze dne: 21.8.2002 platí do: 21.8.2008 cena (v Kč): 73 nosič: P SUŘ

Styblík, V.; Dvořáková, Z.; Ondrášková, K.; Buriánková, M.: Český jazyk pro 2. ročník ZŠ - pracovní sešit; vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 21284/2001-22 ze dne: 12.7.2001 platí do: 12.7.2007 cena (v Kč): 55 nosič: P SUŘ

Styblík, V.; Dvořáková, Z.: Český jazyk pro 3. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 23228/2002-22 ze dne: 21.8.2002 platí do: 21.8.2008 cena (v Kč): 75 nosič: P SUŘ

Styblík, V.; Dvořáková, Z.; Ondrášková, K.; Buriánková, M.: Český jazyk pro 3. ročník ZŠ - pracovní sešit; vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 31917/2001-22 ze dne: 28.12.2001 platí do: 28.12.2007 cena (v Kč): 55 nosič: P SUŘ

Styblík, V.; Dvořáková, Z.: Český jazyk pro 4. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 23228/2002-22 ze dne: 21.8.2002 platí do: 21.8.2008 cena (v Kč): 77 nosič: P SUŘ

Styblík, V.; Dvořáková, Z.; Ondrášková, K.; Buriánková, M.: Český jazyk pro 4. ročník ZŠ - pracovní sešit; vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 23227/2002-22 ze dne: 19.7.2002 platí do: 19.7.2008 cena (v Kč): 55 nosič: P SUŘ

Styblík, V.; Dvořáková, Z.: Český jazyk pro 5. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 23228/2002-22 ze dne: 21.8.2002 platí do: 21.8.2008 cena (v Kč): 77 nosič: P SUŘ

Styblík, V.; Dvořáková, Z.; Ondrášková, K.; Buriánková, M.: Český jazyk pro 5. ročník ZŠ - pracovní sešit; vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 14106/2003-22 ze dne: 21.5.2003 platí do: 21.5.2009 cena (v Kč): 55 nosič: P SUŘ

Wagnerová, J.: Čítanka pro prvňáčky; vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 23008/2003-22 ze dne: 1.8.2003 platí do: 1.8.2009 cena (v Kč): 75 nosič: P SUŘ

Wagnerová, J.; Wagner, V.: Kresebné uvolňovací cviky pro prvňáčky; vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 23009/2003-22 ze dne: 1.8.2003 platí do: 1.8.2009 cena (v Kč): 35 nosič: P SUŘ

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

čj.: 16204/2004-22 ze dne: 7.4.2004 platí do: 7.4.2010 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Wagnerová, J.; Václavovičová, J.: Učíme se číst - pracovní sešit k 1. dílu učebnice pro 1. ročník ZŠ; vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 22098/2002-22 ze dne: 21.8.2002 platí do: 21.8.2008 cena (v Kč): 75 nosič: P SUŘ

Wagnerová, J.: Učíme se číst - Učebnice čtení pro 1. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 16204/2004-22 ze dne: 7.4.2004 platí do: 7.4.2010 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Hošnová, E.; Šmejkalová, M.; Pišlová, S.; Buriánková, M.: Český jazyk pro 2. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 14886/2006-22 ze dne: 18.7.2006 platí do: 18.7.2012 cena (v Kč): 97 + 59 nosič: P SUŘ

Potůčková, J.: Český jazyk pro 1. třídu ZŠ (Živá abeceda, Slabikář, Čítanka, Písanka 1. - 5. díl); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

Studio 1+1

čj.: 34593/2005-22 ze dne: 6.1.2006 platí do: 6.1.2012 cena (v Kč): komplet 147 nosič: P SUŘ
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Potůčková, J.: Český jazyk pro 3. třídu ZŠ (učebnice 1. a 2. díl, pracovní sešit 1. a 2. díl, Písanky 1. - 3. díl); vydání: 1. Studio 1+1

čj.: 23563/2005-22 ze dne: 20.8.2001 platí do: 20.8.2007 cena (v Kč): U - 40 + 44, 
PS - po 49, písanka - po 

8, 20

nosič: P SUŘ

Potůčková, J.: Český jazyk pro 4. ročník ZŠ (učebnice 1. a 2. díl, pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1. Studio 1+1

čj.: 22019/2004-22 ze dne: 11.8.2004 platí do: 11.8.2010 cena (v Kč): U - 44, PS 
- po 34

nosič: P SUŘ

Potůčková, J.: Český jazyk pro 5. ročník ZŠ (učebnice 1. a 2. díl, pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1. Studio 1+1

čj.: 5987/2006-22 ze dne: 21.6.2006 platí do: 21.6.2012 cena (v Kč): U - 56, PS 
- po 39

nosič: P SUŘ

Potůčková, J.: Čítanka pro 3. ročník ZŠ; vydání: 1. Studio 1+1

čj.: 23563/2005-22 ze dne: 20.8.2001 platí do: 20.8.2007 cena (v Kč): 104 nosič: P SUŘ

Potůčková, J.: Čítanka pro 4. ročník ZŠ; vydání: 1. Studio 1+1

čj.: 22019/2004-23 ze dne: 11.8.2004 platí do: 11.8.2010 cena (v Kč): 104 nosič: P SUŘ

Český jazyk (2. stupeň)

Hrdličková, H.; Beránková, E.; Rudolf, S.: Český jazyk pro 6. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií 
(I. díl - Učivo o jazyce, II. díl - Jazykové projevy, sloh, III. díl - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Alter

čj.: 13485/2004-22 ze dne: 10.3.2005 platí do: 10.3.2011 cena (v Kč): 88 + 42 + 44 nosič: P SUŘ

Horáčková, M. a kol.: Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií (I. díl - Učivo o jazyce, II. díl - 
Komunikační a slohová výchova, III. díl - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení); vydání: 2., platnost doložky prodloužena

Alter

čj.: 20834/2006-22 ze dne: 24.10.2006 platí do: 24.10.2012 cena (v Kč): 88 + 42 + 44 nosič: P SUŘ

Hrdličková, H.; Beránková, E.; Klíma, I. a kol.: Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií (I. díl - Učivo 
o jazyce, II. díl - Sloh, sdělování a výměna informací, III. díl - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení); vydání: 2., platnost doložky 
prodloužena

Alter

čj.: 20834/2006-22 ze dne: 24.10.2006 platí do: 24.10.2012 cena (v Kč): 84 + 42 + 44 nosič: P SUŘ

Hrdličková, H. a kol.: Český jazyk pro 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií (I. díl - Učivo o jazyce, II. díl - 
Sdělování a výměna informací, Sloh, III. díl - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení); vydání: 2., platnost doložky prodloužena

Alter

čj.: 20834/2006-22 ze dne: 24.10.2006 platí do: 24.10.2012 cena (v Kč): 84 + 42 + 44 nosič: P SUŘ

Bradáčová, L.; Horáčková, M. a kol.: Čítanka 6; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 31457/2004-22 ze dne: 14.2.2005 platí do: 14.2.2011 cena (v Kč): měkká vazba 
-88, tvrdá vazba -108, 60

nosič: P SUŘ

Lískovcová, M.; Bradáčová, L. a kol.: Čítanka 7; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 20834/2006-22 ze dne: 24.10.2006 platí do: 24.10.2012 cena (v Kč): měkká vazba 
-88, tvrdá vazba -108, 60

nosič: P SUŘ

Horáčková, M.; Rezutková, H.: Čítanka 8; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 20834/2006-22 ze dne: 24.10.2006 platí do: 24.10.2012 cena (v Kč): měkká vazba 
-115, tvrdá vazba -134, 40

nosič: P SUŘ

Lískovcová, M.; Rezutková, H. a kol.: Čítanka 9; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 20834/2006-22 ze dne: 24.10.2006 platí do: 24.10.2012 cena (v Kč): měkká vazba 
-115, tvrdá vazba -134, 40

nosič: P SUŘ

Horáčková, M.; Staudková, H. a kol.: Literární výchova 6, Doplněk k Čítance 6; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 31457/2004-22 ze dne: 14.2.2005 platí do: 14.2.2011 cena (v Kč): 20 nosič: P SUŘ

Horáčková, M.; Staudková, H.: Literární výchova 7, Doplněk k Čítance 7; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 20834/2006-22 ze dne: 24.10.2006 platí do: 24.10.2012 cena (v Kč): 20 nosič: P SUŘ

Horáčková, M.; Staudková, H.: Literární výchova 8, Doplněk k Čítance 8; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 20834/2006-22 ze dne: 24.10.2006 platí do: 24.10.2012 cena (v Kč): 20 nosič: P SUŘ

Lískovcová, M.; Staudková, H. a kol.: Literární výchova 9, Doplněk k Čítance 9; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 20834/2006-22 ze dne: 24.10.2006 platí do: 24.10.2012 cena (v Kč): 35 nosič: P SUŘ

Štěpán, L.; Richter, V.: Čítanka plná humoru pro 6. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Dialog

čj.: 26516/2005-22 ze dne: 8.9.2005 platí do: 8.9.2011 cena (v Kč): 129 nosič: P SUŘ
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Štěpán, L.; Richter, V.: Čítanka plná humoru pro 7. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Dialog

čj.: 26516/2005-22 ze dne: 8.9.2005 platí do: 8.9.2011 cena (v Kč): 129 nosič: P SUŘ

Štěpán, L.: Čítanka plná příběhů pro 8. ročník; vydání: 1. Dialog

čj.: 18065/2002-22 ze dne: 23.4.2002 platí do: 23.4.2008 cena (v Kč): 139 nosič: P SUŘ

Štěpán, L.: Čítanka plná příběhů pro 9. ročník; vydání: 1. Dialog

čj.: 25006/2002-22 ze dne: 21.8.2002 platí do: 21.8.2008 cena (v Kč): 139 nosič: P SUŘ

Havránek; Jedlička: Stručná mluvnice česká; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fortuna

čj.: 20368/2003-22 ze dne: 7.7.2003 platí do: 7.7.2009 cena (v Kč): 107 nosič: P

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

čj.: 12127/2005-22 ze dne: 3.2.2005 platí do: 3.2.2011 cena (v Kč): 85 nosič: P

Čeňková, J.; Solfronková, J.; Marinková, H.: Čítanka pro 6. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fortuna

čj.: 23033/2004-22 ze dne: 16.9.2004 platí do: 16.9.2010 cena (v Kč): 69 nosič: P SUŘ

Čeňková, J.; Dejmalová, K.; Marinková, H.: Čítanka pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fortuna

čj.: 23033/2004-22 ze dne: 16.9.2004 platí do: 16.9.2010 cena (v Kč): 69 nosič: P SUŘ

Čeňková, J.; Jonáková, A.; Marinková, H.: Čítanka pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fortuna

čj.: 23033/2004-22 ze dne: 16.9.2004 platí do: 16.9.2010 cena (v Kč): 69 nosič: P SUŘ

Čeňková, J.; Dejmalová, K.; Jonáková, A.: Čítanka pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fortuna

čj.: 23033/2004-22 ze dne: 16.9.2004 platí do: 16.9.2010 cena (v Kč): 69 nosič: P SUŘ

Nezkusil, V.: Literární výchova pro 6. - 7. ročník ZŠ - Rozmluvy o světě literatury; vydání: 3. vydání, platnost doložky 
prodloužena

Fortuna

čj.: 30439/2005-22 ze dne: 23.3.2006 platí do: 23.3.2012 cena (v Kč): 78 nosič: P SUŘ

Nezkusil, V.: Literární výchova pro 8. ročník ZŠ a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií - Úvod do světa literatury I, II; 
vydání: 3. vydání, platnost doložky prodloužena

Fortuna

čj.: 30439/2005-22 ze dne: 23.3.2006 platí do: 23.3.2012 cena (v Kč): 74 + 76 nosič: P SUŘ

Nezkusil, V.: Literární výchova pro 9. ročník ZŠ a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií - Výpravy do světa literatury I; 
vydání: 4. vydání, platnost doložky prodloužena

Fortuna

čj.: 30439/2005-22 ze dne: 23.3.2006 platí do: 23.3.2012 cena (v Kč): 79 nosič: P SUŘ

Nezkusil, V.: Literární výchova pro 9. ročník ZŠ a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií - Výpravy do světa literatury II; 
vydání: 2. vydání, platnost doložky prodloužena

Fortuna

čj.: 30439/2005-22 ze dne: 23.3.2006 platí do: 23.3.2012 cena (v Kč): 79 nosič: P SUŘ

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

čj.: 15024/2002-22 ze dne: 7.3.2003 platí do: 7.3.2009 cena (v Kč): 79 nosič: P SUŘ

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

čj.: 18641/2003-22 ze dne: 22.5.2003 platí do: 22.5.2009 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Krausová, Z.; Teršová, R.: Český jazyk pro 7. ročník základní školy a sekundu víceletého gymnázia (učebnice a pracovní 
sešit); vydání: 1.

Fraus

čj.: 23717/2004-22 ze dne: 9.8.2004 platí do: 9.8.2010 cena (v Kč): 120 + 60 nosič: P SUŘ

Krausová, Z.; Pašková, M.: Český jazyk pro 8. ročník základní školy a tercii víceletého gymnázia (učebnice a pracovní sešit); 
vydání: 1.

Fraus

čj.: 23435/2005-22 ze dne: 19.7.2005 platí do: 19.7.2011 cena (v Kč): 129 + 60 nosič: P SUŘ

Krausová, Z.; Pašková, M.; Vaňková, J.: Český jazyk pro 9. ročník základní školy a kvartu víceletého gymnázia (učebnice 
a pracovní sešit); vydání: 1.

Fraus

čj.: 20603/2006-22 ze dne: 30.8.2006 platí do: 30.8.2012 cena (v Kč): 129 + 59 nosič: P SUŘ

Lederbuchová, L.; Beránková, E.: Čítanka pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia; vydání: 1. Fraus

čj.: 18984/2003-22 ze dne: 1.8.2003 platí do: 1.8.2009 cena (v Kč): 129 nosič: P SUŘ

Lederbuchová, L.; Beránková, E.: Čítanka pro 7. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletého gymnázia; vydání: 1. Fraus

čj.: 23718/2004-22 ze dne: 13.8.2004 platí do: 13.8.2010 cena (v Kč): 139 nosič: P SUŘ

Lederbuchová, L.; Stehlíková, M.: Čítanka pro 8. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletého gymnázia; vydání: 1. Fraus

čj.: 24972/2005-22 ze dne: 5.8.2005 platí do: 5.8.2011 cena (v Kč): 149 nosič: P SUŘ
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Lederbuchová, L.; Stehlíková, M.: Čítanka pro 9. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletého gymnázia; vydání: 1. Fraus

čj.: 20604/2006-22 ze dne: 31.8.2006 platí do: 31.8.2012 cena (v Kč): 149 nosič: P SUŘ

Uličný, O. a kol.: Český jazyk 6 (učebnice a Cvičení); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Jinan

čj.: 25970/2005-22 ze dne: 12.1.2006 platí do: 12.1.2012 cena (v Kč): 74 + 39 nosič: P SUŘ

Uličný, O. a kol.: Český jazyk 7 (učebnice a Cvičení); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Jinan

čj.: 25970/2005-22 ze dne: 12.1.2006 platí do: 12.1.2012 cena (v Kč): 74 + 39 nosič: P SUŘ

Uličný, O. a kol.: Český jazyk 8 (učebnice a Cvičení); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Jinan

čj.: 25970/2005-22 ze dne: 12.1.2006 platí do: 12.1.2012 cena (v Kč): 94 + 39 nosič: P SUŘ

Uličný, O. a kol.: Český jazyk 9 (učebnice a Cvičení); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Jinan

čj.: 25970/2005-22 ze dne: 12.1.2006 platí do: 12.1.2012 cena (v Kč): 89 + 47 nosič: P SUŘ

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

čj.: 20257/2004-22 ze dne: 2.6.2004 platí do: 2.6.2010 cena (v Kč): 98, 5 nosič: P SUŘ

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

čj.: 20257/2004-22 ze dne: 2.6.2004 platí do: 2.6.2010 cena (v Kč): 105 nosič: P SUŘ

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

čj.: 20257/2004-22 ze dne: 2.6.2004 platí do: 2.6.2010 cena (v Kč): 105 nosič: P SUŘ

Fialová, Z.; Podzimek, J.: Čítanka s literární výchovou 9; vydání: 1., platnost doložky prodloužena MOBY DICK

čj.: 20257/2004-22 ze dne: 2.6.2004 platí do: 2.6.2010 cena (v Kč): 105 nosič: P SUŘ

Hauser, P. a kol.: Čeština hravě (Cvičebnice pro 9. ročník ZŠ a nižší gymnázium); vydání: 1. Pansofi a

čj.: 19881/2002-22 ze dne: 28.8.2002 platí do: 28.8.2008 cena (v Kč): 49 nosič: P SUŘ

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

čj.: 17555/2004-22 ze dne: 12.5.2004 platí do: 12.5.2010 cena (v Kč): 78 nosič: P SUŘ

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

čj.: 17556/2004-22 ze dne: 12.5.2004 platí do: 12.5.2010 cena (v Kč): 78 nosič: P SUŘ

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

čj.: 11189/2000-22 ze dne: 19.1.2000 platí do: 19.1.2006 cena (v Kč): 77, 7 nosič: P SUŘ

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

čj.: 12207/2001-22 ze dne: 19.2.2001 platí do: 19.2.2007 cena (v Kč): 77, 7 nosič: P SUŘ

Dorovská, D.; Řeřichová, V.: Čítanka 6 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 17557/2004-22 ze dne: 12.5.2004 platí do: 12.5.2010 cena (v Kč): 133 + 28 nosič: P SUŘ

Dorovská, D.; Řeřichová, V.: Čítanka 7 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Prodos

čj.: 15120/2005-22 ze dne: 20.7.2005 platí do: 20.7.2011 cena (v Kč): 132, 30 + 
27, 30

nosič: P SUŘ

Dorovská, D.; Řeřichová, V.: Čítanka 8 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2. Prodos

čj.: 18865/2006-22 ze dne: 31.7.2006 platí do: 31.7.2012 cena (v Kč): 133 + 28 nosič: P SUŘ

Dorovská, D.; Řeřichová, V.: Čítanka 9 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Prodos

čj.: 20485/2001-22 ze dne: 28.6.2001 platí do: 28.6.2007 cena (v Kč): 147, 00 + 
39, 90

nosič: P SUŘ

Šrut, P.; Lukešová, B.; Slavíková, J.: Čítanka pro 8. ročník základní školy; vydání: 1. Scientia

čj.: 13867/2001-22 ze dne: 10.5.2001 platí do: 10.5.2007 cena (v Kč): 125 nosič: P SUŘ

Šrut, P.; Lukešová, B.; Slavíková, J.: Čítanka pro 9. ročník základní školy; vydání: 1. Scientia

čj.: 25055/2002-22 ze dne: 21.8.2002 platí do: 21.8.2008 cena (v Kč): 125 nosič: P SUŘ

Müllerová, O.; Hoffmannová, J.; Hoffmann, B.: Český jazyk 6 (Mluvnice, Literatura a komunikace, Procvičujeme, opakujeme); 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

SPL - Práce

čj.: 22398/2004-22 ze dne: 3.8.2004 platí do: 3.8.2010 cena (v Kč): 89 + 99 + 59 nosič: P SUŘ

Müllerová, O.; Hoffmannová, J.; Hoffmann, B.: Český jazyk 7 (Mluvnice, Literatura a komunikace, Procvičujeme, opakujeme); 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

SPL - Práce

čj.: 6915/2006-22 ze dne: 23.3.2006 platí do: 23.3.2012 cena (v Kč): 89 + 99 + 59 nosič: P SUŘ
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Müllerová, O.; Hoffmannová, J.; Hoffmann, B.: Český jazyk 8 (Mluvnice, Literatura a komunikace, Procvičujeme, opakujeme); 
vydání: 2., platnost doložky prodloužena

SPL - Práce

čj.: 20600/2006-22 ze dne: 5.9.2006 platí do: 5.9.2012 cena (v Kč): 89 + 99 + 59 nosič: P SUŘ

Müllerová, O.; Hoffmannová, J.; Hoffmann, B.: Český jazyk 9 (Mluvnice, Literatura a komunikace, Procvičujeme, opakujeme); 
vydání: 2., platnost doložky prodloužena

SPL - Práce

čj.: 20600/2006-22 ze dne: 5.9.2006 platí do: 5.9.2012 cena (v Kč): 89 + 119 + 59 nosič: P SUŘ

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

čj.: 5680/2006-22 ze dne: 8.3.2006 platí do: 8.3.2012 cena (v Kč): 95 nosič: P

Styblík.V. a kol.: Český jazyk pro 6. ročník ZŠ a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií; vydání: 2., platnost doložky 
prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 23226/2002-22 ze dne: 11.6.2002 platí do: 11.6.2008 cena (v Kč): 79 nosič: P SUŘ

Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií; vydání: 2., platnost doložky 
prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 23226/2002-22 ze dne: 11.6.2002 platí do: 11.6.2008 cena (v Kč): 85 nosič: P SUŘ

Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií; vydání: 2., platnost doložky 
prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 23226/2002-22 ze dne: 11.6.2002 platí do: 11.6.2008 cena (v Kč): 79 nosič: P SUŘ

Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 9. ročník ZŠ a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií; vydání: 2., platnost doložky 
prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 23226/2002-22 ze dne: 11.6.2002 platí do: 11.6.2008 cena (v Kč): 79 nosič: P SUŘ

Soukal, J.: Čítanka pro 6. ročník ZŠ a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 17341/2002-22 ze dne: 12.4.2002 platí do: 12.4.2008 cena (v Kč): 79 nosič: P SUŘ

Soukal, J.: Čítanka pro 7. ročník ZŠ a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 17341/2002-22 ze dne: 12.4.2002 platí do: 12.4.2008 cena (v Kč): 73 nosič: P SUŘ

Soukal, J.: Čítanka pro 8. ročník ZŠ a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 17341/2002-22 ze dne: 12.4.2002 platí do: 12.4.2008 cena (v Kč): 95 nosič: P SUŘ

Soukal, J.: Čítanka pro 9. ročník ZŠ a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 17341/2002-22 ze dne: 12.4.2002 platí do: 12.4.2008 cena (v Kč): 95 nosič: P SUŘ

Hošnová, E.; Bozděchová, I.; Mareš, P.; Svobodová, I.: Český jazyk pro 6. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 14937/2006-22 ze dne: 17.7.2006 platí do: 17.7.2012 cena (v Kč): 109 + 65 nosič: P SUŘ

Bičíková, V; Topil, Z.; Šafránek, F.: Český jazyk pro 6. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky pro-
dloužena

Tobiáš

čj.: 25651/2005-22 ze dne: 2.8.2005 platí do: 2.8.2011 cena (v Kč): 96 + 49 nosič: P SUŘ

Bičíková, V; Topil, Z.; Šafránek, F.: Český jazyk pro 7. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Tobiáš

čj.: 18340/2001-22 ze dne: 28.5.2001 platí do: 28.5.2007 cena (v Kč): 89 + 41 nosič: P SUŘ

Bičíková, V; Topil, Z.; Šafránek, F.: Český jazyk pro 8. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Tobiáš

čj.: 18340/2001-22 ze dne: 28.5.2001 platí do: 28.5.2007 cena (v Kč): 96 + 45 nosič: P SUŘ

Bičíková, V; Topil, Z.; Šafránek, F.: Český jazyk pro 9. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Tobiáš

čj.: 25012/2002-22 ze dne: 23.8.2002 platí do: 23.8.2008 cena (v Kč): 96 + 69 nosič: P SUŘ

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

čj.: 33101/2003-22 ze dne: 10.12.2003 platí do: 10.12.2009 cena (v Kč): 95 nosič: P SUŘ

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

čj.: 14338/2005-22 ze dne: 30.8.2005 platí do: 30.8.2011 cena (v Kč): 95 nosič: P SUŘ

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

čj.: 34594/2005-22 ze dne: 22.2.2006 platí do: 22.2.2012 cena (v Kč): 90 nosič: P SUŘ

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

čj.: 11699/2001-22 ze dne: 9.5.2001 platí do: 9.5.2007 cena (v Kč): 90 nosič: P SUŘ

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

čj.: 33101/2003-22 ze dne: 10.12.2003 platí do: 10.12.2009 cena (v Kč): 110 nosič: P SUŘ
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Martinková, V.: Malá čítanka 7; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Tripolia

čj.: 14338/2005-22 ze dne: 30.8.2005 platí do: 30.8.2011 cena (v Kč): 90 nosič: P SUŘ

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

čj.: 34594/2005-22 ze dne: 22.2.2006 platí do: 22.2.2012 cena (v Kč): 95 nosič: P SUŘ

Martinková, V.: Malá čítanka 9; vydání: 1. Tripolia

čj.: 11699/2001-22 ze dne: 9.5.2001 platí do: 9.5.2007 cena (v Kč): 80 nosič: P SUŘ

Anglický jazyk

Kelly, M.: Angličtina po hláskách - učebnice, pracovní sešit, metodika; vydání: 1. Angličtina Express

čj.: 26866/2003-22 ze dne: 12.11.2003 platí do: 12.11.2009 cena (v Kč): 150 nosič: P SUŘ

Kelly, M.: Angličtina po písmenkách - učebnice, pracovní sešit, metodika; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Angličtina Express

čj.: 11093/2004-22 ze dne: 23.8.2004 platí do: 23.8.2010 cena (v Kč): 70 nosič: P SUŘ

Kelly, M.: Blue English, učebnice pro 8. třídu; vydání: 1. Angličtina Express

čj.: 26080/2002-22 ze dne: 19.9.2002 platí do: 19.9.2008 cena (v Kč): 85 nosič: P SUŘ

Kelly, M.: Green English, učebnice pro 9. třídu; vydání: 1. Angličtina Express

čj.: 25539/2003-22 ze dne: 2.9.2003 platí do: 2.9.2009 cena (v Kč): 85 nosič: P SUŘ

Kelly, M.: Red English, učebnice pro 7. třídu; vydání: 1. Angličtina Express

čj.: 24136/2001-22 ze dne: 31.8.2001 platí do: 31.8.2007 cena (v Kč): 85 nosič: P SUŘ

Kelly, M.: English 4, učebnice pro 4. třídu ZŠ (učebnice a pracovní sešit s CD); vydání: 1. Angličtina Express

čj.: 31067/2005-22 ze dne: 5.12.2006 platí do: 5.12.2012 cena (v Kč): 160 + 120 nosič: P SUŘ

Kelly, M.: English 5, učebnice pro 5. třídu ZŠ (učebnice a pracovní sešit s CD); vydání: 1. Angličtina Express

čj.: 13046/2006-22 ze dne: 19.7.2006 platí do: 19.7.2012 cena (v Kč): 160 + 120 nosič: P SUŘ

Littlejhon, A.; Hicks, D.: Cambridge English for Schools - Level Four (Student´s Book + Workbook + Teacher´s Book); 
vydání: 1., doložka prodloužena

Cambridge Univers.
Press

čj.: 15137/2006-22 ze dne: 16.10.2006 platí do: 16.10.2012 cena (v Kč): 328 + 203 
+ 492

nosič: P SUŘ

Littlejhon, A.; Hicks, D.: Cambridge English for Schools - Level One (Student´s Book + Workbook + Teacher´s Book); 
vydání: 1., doložka prodloužena

Cambridge Univers.
Press

čj.: 15137/2006-22 ze dne: 16.10.2006 platí do: 16.10.2012 cena (v Kč): 328 + 203 
+ 492

nosič: P SUŘ

Littlejhon, A.; Hicks, D.: Cambridge English for Schools - Level Three (Student´s Book + Workbook + Teacher´s Book); 
vydání: 1., doložka prodloužena

Cambridge Univers.
Press

čj.: 15137/2006-22 ze dne: 16.10.2006 platí do: 16.10.2012 cena (v Kč): 328 + 203 
+ 492

nosič: P SUŘ

Littlejhon, A.; Hicks, D.: Cambridge English for Schools - Level Two (Student´s Book + Workbook + Teacher´s Book); 
vydání: 1., doložka prodloužena

Cambridge Univers.
Press

čj.: 15137/2006-22 ze dne: 16.10.2006 platí do: 16.10.2012 cena (v Kč): 328 + 203 
+ 492

nosič: P SUŘ

Littlejhon, A.; Hicks, D.: Cambridge English for Schools - Starter (Student´s Book + Workbook + Teacher´s Book); 
vydání: 1., doložka prodloužena

Cambridge Univers.
Press

čj.: 15137/2006-22 ze dne: 16.10.2006 platí do: 16.10.2012 cena (v Kč): 328 + 203 
+ 492

nosič: P SUŘ

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

Cambridge Univers.
Press

čj.: 7719/2006-22 ze dne: 11.5.2006 platí do: 11.5.2012 cena (v Kč): 268 + 140 
+ 330

nosič: P SUŘ

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

Cambridge Univers.
Press

čj.: 7719/2006-22 ze dne: 11.5.2006 platí do: 11.5.2012 cena (v Kč): 268 + 140 
+ 330

nosič: P SUŘ

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

Cambridge Univers.
Press

čj.: 7719/2006-22 ze dne: 11.5.2006 platí do: 11.5.2012 cena (v Kč): 268 + 140 
+ 330

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

Cambridge Univers.
Press

čj.: 7719/2006-22 ze dne: 11.5.2006 platí do: 11.5.2012 cena (v Kč): 268 + 140 
+ 330

nosič: P SUŘ

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

Cambridge Univers.
Press

čj.: 7719/2006-22 ze dne: 11.5.2006 platí do: 11.5.2012 cena (v Kč): 268 + 140 
+ 330

nosič: P SUŘ

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

čj.: 7718/2006-22 ze dne: 12.5.2006 platí do: 12.5.2012 cena (v Kč): 315 + 194 
+ 435

nosič: P SUŘ

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

čj.: 7718/2006-22 ze dne: 12.5.2006 platí do: 12.5.2012 cena (v Kč): 315 + 194 
+ 435

nosič: P SUŘ

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

čj.: 7718/2006-22 ze dne: 12.5.2006 platí do: 12.5.2012 cena (v Kč): 315 + 194 
+ 435

nosič: P SUŘ

Littlejhon, A.; Hicks, D.: Cambridge English Worldwide - Starter (Student´s Book + Practice Book + Teacher´s Book); 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Cambridge Univers.
Press

čj.: 7718/2006-22 ze dne: 12.5.2006 platí do: 12.5.2012 cena (v Kč): 315 + 194 
+ 435

nosič: P SUŘ

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

čj.: 30949/2004-22 ze dne: 11.2.2004 platí do: 11.2.2010 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

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

čj.: 30949/2004-22 ze dne: 11.2.2004 platí do: 11.2.2010 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

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

čj.: 30949/2004-22 ze dne: 11.2.2004 platí do: 11.2.2010 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

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

čj.: 30949/2004-22 ze dne: 11.2.2004 platí do: 11.2.2010 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

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

čj.: 13873/2006-22 ze dne: 20.7.2006 platí do: 20.7.2012 cena (v Kč): 268 + 141 
+ 331

nosič: P SUŘ

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

čj.: 13873/2006-22 ze dne: 20.7.2006 platí do: 20.7.2012 cena (v Kč): 268 + 141 
+ 331

nosič: P SUŘ

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

čj.: 13873/2006-22 ze dne: 20.7.2006 platí do: 20.7.2012 cena (v Kč): 268 + 141 
+ 331

nosič: P SUŘ

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

čj.: 13873/2006-22 ze dne: 20.7.2006 platí do: 20.7.2012 cena (v Kč): 268 + 141 
+ 331

nosič: P SUŘ

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

čj.: 13873/2006-22 ze dne: 20.7.2006 platí do: 20.7.2012 cena (v Kč): 268 + 141 
+ 331

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

čj.: 33145/2006-22 ze dne: 27.2.2006 platí do: 27.2.2012 cena (v Kč): 340 + 216 
+ 460

nosič: P SUŘ

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

čj.: 33145/2006-22 ze dne: 27.2.2006 platí do: 27.2.2012 cena (v Kč): 340 + 216 
+ 460

nosič: P SUŘ

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

čj.: 33145/2006-22 ze dne: 27.2.2006 platí do: 27.2.2012 cena (v Kč): 340 + 216 
+ 460

nosič: P SUŘ

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

čj.: 33145/2006-22 ze dne: 27.2.2006 platí do: 27.2.2012 cena (v Kč): 340 + 216 
+ 460

nosič: P SUŘ

Goody, D.; Goody, N.; Craven, M.: Messages 1 (učebnice a pacovní sešit); vydání: 1. Cambridge Univers.
Press

čj.: 11962/2006-22 ze dne: 5.9.2006 platí do: 5.9.2012 cena (v Kč): 328 + 183 nosič: P SUŘ

Goody, D.; Goody, N.; Craven, M.: Messages 2 (učebnice a pacovní sešit); vydání: 1. Cambridge Univers.
Press

čj.: 11962/2006-22 ze dne: 5.9.2006 platí do: 5.9.2012 cena (v Kč): 328 + 183 nosič: P SUŘ

Goody, D.; Goody, N.; Craven, M.: Messages 3 (učebnice a pacovní sešit); vydání: 1. Cambridge Univers.
Press

čj.: 11962/2006-22 ze dne: 5.9.2006 platí do: 5.9.2012 cena (v Kč): 328 + 183 nosič: P SUŘ

Goody, D.; Goody, N.; Craven, M.: Messages 4 (učebnice a pacovní sešit); vydání: 1. Cambridge Univers.
Press

čj.: 11962/2006-22 ze dne: 5.9.2006 platí do: 5.9.2012 cena (v Kč): 328 + 183 nosič: P SUŘ

Kociánová, Z.: New English for you 1 - angličtina pro 4. ročník ZŠ (Pupil´s Book, Workbook 1. a 2. část, Teacher´s Notes, 
audiokazeta); vydání: 1.

Educi

čj.: 15792/2004-22 ze dne: 24.5.2004 platí do: 24.5.2010 cena (v Kč): 103 + 79 + 
225 + 160

nosič: P SUŘ

Kociánová, Z.: New English for you 2 - angličtina pro 5. ročník ZŠ (Pupil´s Book, Workbook 1. a 2. část, Teacher´s Notes, 
audiokazeta); vydání: 1.

Educi

čj.: 15792/2004-22 ze dne: 24.5.2004 platí do: 24.5.2010 cena (v Kč): 103 + 79 + 
225 + 160

nosič: P SUŘ

Kociánová, Z.: New English for you 3 - angličtina pro 6. ročník ZŠ (Pupil´s Book, Workbook 1. a 2. část, Teacher´s Notes, 
audiokazeta); vydání: 1.

Educi

čj.: 19919/2004-22 ze dne: 25.6.2004 platí do: 25.6.2010 cena (v Kč): 103 + 79 + 
225 + 160

nosič: P SUŘ

Kociánová, Z.: New English for you 4 - angličtina pro 7. ročník ZŠ (Pupil´s Book, Workbook, Teacher´s Notes); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Educi

čj.: 14/2006-22 ze dne: 23.3.2006 platí do: 23.3.2009 cena (v Kč): 125 + 80 + 
298

nosič: P SUŘ

Gray, E.; Evans, V.: Welcome 1 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, alphabet booklet, učitelská příručka, sada 
obrázků, sada kazet pro učitele); vydání: 1.

Express Publishing

čj.: 19080/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v Kč): 295 + 0 + 145 
+ 0 + 195 + 435 + 590

nosič: P SUŘ

Gray, E.; Evans, V.: Welcome 2 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, učitelská příručka, sada obrázků, sada kazet 
pro učitele); vydání: 1.

Express Publishing

čj.: 19080/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v Kč): 295 + 0 + 160 
+ 200 + 435 + 590

nosič: P SUŘ

Gray, E.; Evans, V.: Welcome 3 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, učitelská příručka, sada obrázků, sada kazet 
pro učitele); vydání: 1.

Express Publishing

čj.: 19080/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v Kč): 295 + 0 + 155 
+ 225 + 445 + 460

nosič: P SUŘ
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Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 1 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, alphabet booklet, učitelská příručka, sada 
obrázků, sada kazet pro učitele); vydání: 1.

Express Publishing

čj.: 22676/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v Kč): 200 + 0 + 145 
+ 0 + 85 + 210 + 295

nosič: P SUŘ

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 2 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, učitelská příručka, sada obrázků, sada 
kazet pro učitele); vydání: 1.

Express Publishing

čj.: 22676/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v Kč): 215 + 0 + 150 
+ 95 + 210 + 295

nosič: P SUŘ

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 3 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, učitelská příručka, sada obrázků, sada 
kazet pro učitele); vydání: 1.

Express Publishing

čj.: 22676/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v Kč): 240 + 0 + 160 
+ 100 + 210 + 295

nosič: P SUŘ

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 4 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, učitelská příručka, sada obrázků, sada 
kazet pro učitele); vydání: 1.

Express Publishing

čj.: 22676/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v Kč): 255 + 0 + 165 
+ 110Kč + 210 + 295

nosič: P SUŘ

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 5 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, učitelská příručka, sada obrázků, sada 
kazet pro učitele); vydání: 1.

Express Publishing

čj.: 22676/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v Kč): 270 + 0 + 165 
+ 155 + 210 + 295

nosič: P SUŘ

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 6 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, učitelská příručka, sada obrázků, sada 
kazet pro učitele); vydání: 1.

Express Publishing

čj.: 22676/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v Kč): 285 + 0 + 175 
+ 125 + 210 + 295

nosič: P SUŘ

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Starter A, B (učebnice, cvičebnice, učitelská příručka); vydání: 1. Express Publishing

čj.: 1159/2006-22 ze dne: 6.3.2006 platí do: 6.3.2012 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Evans, V.; O´Sullivan, N.: Click On 1 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, učitelská příručka, testy s klíčem, sada 
kazet pro učitele); vydání: 1.

Express Publishing

čj.: 22677/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v Kč): 335 + 0 + 210 
+ 645 + 100 + 590

nosič: P SUŘ

Evans, V.; O´Sullivan, N.: Click On 2 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, učitelská příručka, testy s klíčem, sada 
kazet pro učitele); vydání: 1.

Express Publishing

čj.: 22677/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v Kč): 375 + 0 + 220 
+ 680 + 100 + 460

nosič: P SUŘ

Evans, V.; O´Sullivan, N.: Click On 3 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, učitelská příručka, testy s klíčem, sada 
kazet pro učitele); vydání: 1.

Express Publishing

čj.: 22677/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v Kč): 395 + 0 + 245 
+ 750 + 105 + 765

nosič: P SUŘ

Betáková, L.; Dvořáková, K.: Angličtina 6 - Way to Win (učebice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 14348/2005-22 ze dne: 11.5.2005 platí do: 11.5.2011 cena (v Kč): 159 + 99 nosič: P SUŘ

Betáková, L.; Dvořáková, K.: Angličtina 7 - Way to Win (učebice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 6775/2006-22 ze dne: 8.6.2006 platí do: 8.6.2012 cena (v Kč): 159 + 99 nosič: P SUŘ

Karásková, M.; Šádek, J.: Start with Click 1 (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, 2 audiokazety); vydání: 1. Fraus

čj.: 17412/2002-22 ze dne: 10.4.2002 platí do: 10.4.2008 cena (v Kč): 129 + 89 + ? 
+ 350

nosič: P SUŘ

Karásková, M.; Šádek, J.: Start with Click 2 (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, 2 audiokazety, 2 CD); vydání: 1. Fraus

čj.: 24305/2003-22 ze dne: 5.8.2003 platí do: 5.8.2009 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

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

čj.: 24785/2005-22 ze dne: 27.9.2005 platí do: 27.9.2011 cena (v Kč): 195 + 135 
+ 335

nosič: P SUŘ

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

čj.: 24785/2005-22 ze dne: 27.9.2005 platí do: 27.9.2011 cena (v Kč): 195 + 135 
+ 335

nosič: P SUŘ

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

čj.: 1157/2006-22 ze dne: 31.5.2006 platí do: 31.5.2012 cena (v Kč): 195 + 165 
+ 250

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

čj.: 1157/2006-22 ze dne: 31.5.2006 platí do: 31.5.2012 cena (v Kč): 195 + 165 
+ 250

nosič: P SUŘ

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

čj.: 24785/2005-22 ze dne: 27.9.2005 platí do: 27.9.2011 cena (v Kč): 195 + 135 
+ 335

nosič: P SUŘ

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

čj.: 1161/2006-22 ze dne: 26.2.2006 platí do: 26.2.2012 cena (v Kč): 295 + 215 
+ 220

nosič: P SUŘ

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

čj.: 1161/2006-22 ze dne: 26.2.2006 platí do: 26.2.2012 cena (v Kč): 295 + 215 
+ 220

nosič: P SUŘ

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

čj.: 21925/2004-22 ze dne: 20.10.2004 platí do: 20.10.2010 cena (v Kč): 288 + 134 + 
584 + po 189

nosič: P SUŘ

Harris, M.; Mower, D.: World Club 2 (Student´s Book, Activity Book, Teacher´s File, Class Audio Cassette); vydání: 1. Longman

čj.: 21925/2004-22 ze dne: 20.10.2004 platí do: 20.10.2010 cena (v Kč): 288 + 134 + 
584 + po 189

nosič: P SUŘ

Harris, M.; Mower, D.: World Club 3 (Student´s Book, Activity Book, Teacher´s File, Class Audio Cassette); vydání: 1. Longman

čj.: 21925/2004-22 ze dne: 20.10.2004 platí do: 20.10.2010 cena (v Kč): 288 + 134 + 
584 + po 402

nosič: P SUŘ

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

Longman

čj.: 21925/2004-22 ze dne: 20.10.2004 platí do: 20.10.2010 cena (v Kč): 288 + 134 + 
584 + po 402

nosič: P SUŘ

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

Longman

čj.: 25540/2003-22 ze dne: 1.9.2003 platí do: 1.9.2009 cena (v Kč): 215 + 159 + 
417 + 391

nosič: P SUŘ

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

Longman

čj.: 25540/2003-22 ze dne: 1.9.2003 platí do: 1.9.2009 cena (v Kč): 215 + 159 + 
417 + 391

nosič: P SUŘ

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

čj.: 18037/2004-22 ze dne: 2.7.2004 platí do: 2.7.2010 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

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

čj.: 18037/2004-22 ze dne: 2.7.2004 platí do: 2.7.2010 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

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

čj.: 18037/2004-22 ze dne: 2.7.2004 platí do: 2.7.2010 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

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

čj.: 18037/2004-22 ze dne: 2.7.2004 platí do: 2.7.2010 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

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

čj.: 25632/2004-22 ze dne: 4.11.2004 platí do: 4.11.2010 cena (v Kč): 302 + 187 nosič: P SUŘ

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

čj.: 25632/2004-22 ze dne: 4.11.2004 platí do: 4.11.2010 cena (v Kč): 302 + 187 nosič: P SUŘ

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

čj.: 25632/2004-22 ze dne: 4.11.2004 platí do: 4.11.2010 cena (v Kč): 302 + 187 nosič: P SUŘ

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

čj.: 25632/2004-22 ze dne: 4.11.2004 platí do: 4.11.2010 cena (v Kč): 302 + 187 nosič: P SUŘ

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

čj.: 16653/2005-22 ze dne: 6.6.2005 platí do: 6.6.2011 cena (v Kč): 343 + 202 
+ 652

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

čj.: 16653/2005-22 ze dne: 6.6.2005 platí do: 6.6.2011 cena (v Kč): 343 + 202 
+ 652

nosič: P SUŘ

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

čj.: 16653/2005-22 ze dne: 6.6.2005 platí do: 6.6.2011 cena (v Kč): 343 + 202 
+ 652

nosič: P SUŘ

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

čj.: 14958/2005-22 ze dne: 17.5.2005 platí do: 17.5.2011 cena (v Kč): 428 + 256 + 
748 + 196

nosič: P SUŘ

Echevarria, C; Trelles, E.; Montgomery, E.: Top Mark 2 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book, kazety); vydání: 1. Longman

čj.: 14958/2005-22 ze dne: 17.5.2005 platí do: 17.5.2011 cena (v Kč): 428 + 256 + 
748 + 196

nosič: P SUŘ

Echevarria, C; Trelles, E.; Montgomery, E.: Top Mark 3 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book, kazety); vydání: 1. Longman

čj.: 14958/2005-22 ze dne: 17.5.2005 platí do: 17.5.2011 cena (v Kč): 428 + 256 + 
748 + 196

nosič: P SUŘ

Echevarria, C; Trelles, E.; Montgomery, E.: Top Mark 4 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book, kazety); vydání: 1. Longman

čj.: 14958/2005-22 ze dne: 17.5.2005 platí do: 17.5.2011 cena (v Kč): 428 + 256 + 
748 + 196

nosič: P SUŘ

Worrall, A.: English Adventure 1 (učebnice, pracovní sešit, příručka pro učitele, CD, kazety); vydání: 1. Longman

čj.: 21224/2005-22 ze dne: 31.1.2006 platí do: 31.1.2012 cena (v Kč): 428 + 256 + 0 
+ 196 + 196

nosič: P SUŘ

Worrall, A.: English Adventure 2 (učebnice, pracovní sešit, příručka pro učitele, CD, kazety); vydání: 1. Longman

čj.: 21224/2005-22 ze dne: 31.1.2006 platí do: 31.1.2012 cena (v Kč): 428 + 256 + 0 
+ 196 + 196

nosič: P SUŘ

Hearn, I.: English Adventure 3 (učebnice, pracovní sešit, příručka pro učitele, CD, kazety); vydání: 1. Longman

čj.: 21224/2005-22 ze dne: 31.1.2006 platí do: 31.1.2012 cena (v Kč): 428 + 256 + 0 
+ 196 + 196

nosič: P SUŘ

Hearn, I.: English Adventure 4 (učebnice, pracovní sešit, příručka pro učitele, CD, kazety); vydání: 1. Longman

čj.: 21224/2005-22 ze dne: 31.1.2006 platí do: 31.1.2012 cena (v Kč): 428 + 256 + 0 
+ 196 + 196

nosič: P SUŘ

Bruni, Ch.: English Adventure Starter A (učebnice, pracovní sešit, příručka pro učitele, CD, kazety); vydání: 1. Longman

čj.: 21224/2005-22 ze dne: 31.1.2006 platí do: 31.1.2012 cena (v Kč): 428 + 256 + 0 
+ 196 + 196

nosič: P SUŘ

Bruni, Ch.: English Adventure Starter B (učebnice, pracovní sešit, příručka pro učitele, CD, kazety); vydání: 1. Longman

čj.: 21224/2005-22 ze dne: 31.1.2006 platí do: 31.1.2012 cena (v Kč): 428 + 256 + 0 
+ 196 + 196

nosič: P SUŘ

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

Macmillan

čj.: 11470/2006-22 ze dne: 20.7.2006 platí do: 20.7.2012 cena (v Kč): 247 + 158 
+ 533

nosič: P SUŘ

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

Macmillan

čj.: 11470/2006-22 ze dne: 20.7.2006 platí do: 20.7.2012 cena (v Kč): 247 + 158 
+ 533

nosič: P SUŘ

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

Macmillan

čj.: 11470/2006-22 ze dne: 20.7.2006 platí do: 20.7.2012 cena (v Kč): 247 + 158 
+ 533

nosič: P SUŘ

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

čj.: 17445/2002-22 ze dne: 11.4.2002 platí do: 11.4.2008 cena (v Kč): 221 + 152 + 
378 + 260

nosič: P SUŘ

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

čj.: 17445/2002-22 ze dne: 11.4.2002 platí do: 11.4.2008 cena (v Kč): 221 + 152 + 
378 + 260

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

čj.: 17445/2002-22 ze dne: 11.4.2002 platí do: 11.4.2008 cena (v Kč): 221 + 152 + 
378 + 260

nosič: P SUŘ

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

čj.: 17445/2002-22 ze dne: 11.4.2002 platí do: 11.4.2008 cena (v Kč): 221 + 152 + 
378 + 260

nosič: P SUŘ

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

čj.: 17446/2002-22 ze dne: 11.4.2002 platí do: 11.4.2008 cena (v Kč): 246 + 141 + 
426 + 260

nosič: P SUŘ

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

čj.: 17446/2002-22 ze dne: 11.4.2002 platí do: 11.4.2008 cena (v Kč): 246 + 141 + 
426 + 260

nosič: P SUŘ

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

čj.: 11473/2006-22 ze dne: 3.8.2006 platí do: 3.8.2012 cena (v Kč): 265 + 270 nosič: P SUŘ

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

čj.: 11473/2006-22 ze dne: 3.8.2006 platí do: 3.8.2012 cena (v Kč): 265 + 270 nosič: P SUŘ

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

čj.: 11473/2006-22 ze dne: 3.8.2006 platí do: 3.8.2012 cena (v Kč): 265 + 270 nosič: P SUŘ

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

čj.: 11468/2006-22 ze dne: 27.7.2006 platí do: 27.7.2012 cena (v Kč): 299 nosič: P SUŘ

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

čj.: 11468/2006-22 ze dne: 27.7.2006 platí do: 27.7.2012 cena (v Kč): 299 nosič: P SUŘ

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

čj.: 11469/2006-22 ze dne: 10.8.2006 platí do: 10.8.2012 cena (v Kč): 247 nosič: P SUŘ

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

čj.: 11469/2006-22 ze dne: 10.8.2006 platí do: 10.8.2012 cena (v Kč): 247 nosič: P SUŘ

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

čj.: 11469/2006-22 ze dne: 10.8.2006 platí do: 10.8.2012 cena (v Kč): 247 nosič: P SUŘ

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

čj.: 11469/2006-22 ze dne: 10.8.2006 platí do: 10.8.2012 cena (v Kč): 247 nosič: P SUŘ

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

čj.: 11469/2006-22 ze dne: 10.8.2006 platí do: 10.8.2012 cena (v Kč): 247 nosič: P SUŘ

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

čj.: 8304/2006-22 ze dne: 28.8.2006 platí do: 28.8.2012 cena (v Kč): 265 + 156 nosič: P SUŘ

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

čj.: 8304/2006-22 ze dne: 28.8.2006 platí do: 28.8.2012 cena (v Kč): 265 + 156 nosič: P SUŘ

Garton-Sprenger, J.; Prowse, P.: Inspiration 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Macmillan

čj.: 8304/2006-22 ze dne: 28.8.2006 platí do: 28.8.2012 cena (v Kč): 265 + 156 nosič: P SUŘ

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

čj.: 8304/2006-22 ze dne: 28.8.2006 platí do: 28.8.2012 cena (v Kč): 265 + 156 nosič: P SUŘ

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

čj.: 11466/2006-22 ze dne: 4.9.2006 platí do: 4.9.2012 cena (v Kč): 208 nosič: P SUŘ

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

čj.: 11466/2006-22 ze dne: 4.9.2006 platí do: 4.9.2012 cena (v Kč): 208 nosič: P SUŘ

Kociánová, Z.: English for you 3 (Pupil´s Book, Workbook 1. a 2. část, Teacher´s Notes, audiokazeta); vydání: 1. Mgr. Petr Kocián

čj.: 25244/2004-22 ze dne: 11.11.2004 platí do: 11.11.2010 cena (v Kč): 98 + 44 + 46 + 
150 + po 160

nosič: P SUŘ

Kociánová, Z.: English for you 4 (Pupil´s Book, Workbook 1. a 2. část, Teacher´s Notes, 2 audiokazety); vydání: 1. Mgr. Petr Kocián

čj.: 14/2006-22 ze dne: 13.3.2006 platí do: 13.3.2009 cena (v Kč): 140 + 65 + 
180 + po 153

nosič: P SUŘ
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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

čj.: 13928/2004-22 ze dne: 20.10.2004 platí do: 20.10.2010 cena (v Kč): 220 + 130 nosič: P SUŘ

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

čj.: 13928/2004-22 ze dne: 20.10.2004 platí do: 20.10.2010 cena (v Kč): 220 + 130 nosič: P SUŘ

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

čj.: 13928/2004-22 ze dne: 20.10.2004 platí do: 20.10.2010 cena (v Kč): 220 + 130 nosič: P SUŘ

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

čj.: 13929/2004-22 ze dne: 8.11.2004 platí do: 8.11.2010 cena (v Kč): 320 nosič: P SUŘ

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

čj.: 13929/2004-22 ze dne: 8.11.2004 platí do: 8.11.2010 cena (v Kč): 320 nosič: P SUŘ

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

čj.: 13929/2004-22 ze dne: 8.11.2004 platí do: 8.11.2010 cena (v Kč): 320 nosič: P SUŘ

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

Oxford University 
Press

čj.: 31229/2001-22 ze dne: 3.12.2001 platí do: 3.12.2007 cena (v Kč): 184 + 170 
+ 118

nosič: P SUŘ

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

Oxford University 
Press

čj.: 31229/2001-22 ze dne: 3.12.2001 platí do: 3.12.2007 cena (v Kč): 184 + 170 
+ 118

nosič: P SUŘ

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

Oxford University 
Press

čj.: 31229/2001-22 ze dne: 3.12.2001 platí do: 3.12.2007 cena (v Kč): 196 + 174 
+ 118

nosič: P SUŘ

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

Oxford University 
Press

čj.: 31229/2001-22 ze dne: 3.12.2001 platí do: 3.12.2007 cena (v Kč): 196 + 174 
+ 118

nosič: P SUŘ

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

čj.: 17698/2003-22 ze dne: 11.4.2003 platí do: 11.4.2009 cena (v Kč): 177 + 299 + 
104 + 0

nosič: P SUŘ

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

Oxford University 
Press

čj.: 17698/2003-22 ze dne: 11.4.2003 platí do: 11.4.2009 cena (v Kč): 188 + 299 
+ 104

nosič: P SUŘ

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

Oxford University 
Press

čj.: 17698/2003-22 ze dne: 11.4.2003 platí do: 11.4.2009 cena (v Kč): 207 + 318 
+ 104

nosič: P SUŘ

Shipton, P.: Chit Chat 1 (učebnice, cvičebnice, metodická příručka, obrázkové karty, audiokazety); vydání: 1. Oxford University 
Press

čj.: 19618/2002-22 ze dne: 20.5.2002 platí do: 20.5.2008 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Shipton, P.: Chit Chat 2 (učebnice, cvičebnice, metodická příručka, 2 audiokazety); vydání: 1. Oxford University 
Press

čj.: 28107/2002-22 ze dne: 18.10.2002 platí do: 18.10.2008 cena (v Kč): 199 + 150 + 
197 + 160

nosič: P SUŘ

Blair, A.; Cadwallader, J.: Zig Zag Island (učebnice, metodická příručka, plastové karty s obrázky, audiokazety, plakáty); 
vydání: 1.

Oxford University 
Press

čj.: 761/2006-22 ze dne: 26.2.2006 platí do: 26.2.2012 cena (v Kč): 126 + 337 + 
415 + 145

nosič: P SUŘ

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

čj.: 21912/2006-22 ze dne: 13.11.2006 platí do: 13.11.2012 cena (v Kč): 238 + 130 + 
282 + 320 + 0

nosič: P SUŘ
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Hutchinson, T.: Project 2 (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, Testy 1-3); vydání: 2., přepracované Oxford University 
Press

čj.: 21912/2006-22 ze dne: 13.11.2006 platí do: 13.11.2012 cena (v Kč): 238 + 130 + 
282 + 320 + 0

nosič: P SUŘ

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

čj.: 21912/2006-22 ze dne: 13.11.2006 platí do: 13.11.2012 cena (v Kč): 238 + 130 + 
282 + 320 + 0

nosič: P SUŘ

Hutchinson, T.: Project 4 (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, Testy 1-3); vydání: 2., přepracované Oxford University 
Press

čj.: 21912/2006-22 ze dne: 13.11.2006 platí do: 13.11.2012 cena (v Kč): 238 + 130 + 
282 + 320 + 0

nosič: P SUŘ

Hutchinson, T.: Project Plus (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes); vydání: 2., přepracované Oxford University 
Press

čj.: 21912/2006-22 ze dne: 13.11.2006 platí do: 13.11.2012 cena (v Kč): 238 + 130 + 
282 + 320

nosič: P SUŘ

Bowler, B.; Parminter, S.: Happy Earth 1 (Class Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1. Oxford University 
Press

čj.: 14777/2004-22 ze dne: 2.6.2004 platí do: 2.6.2010 cena (v Kč): 278 + 155 + 
199 + 320

nosič: P SUŘ

Bowler, B.; Parminter, S.: Happy Earth 2 (Class Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1. Oxford University 
Press

čj.: 14777/2004-22 ze dne: 2.6.2004 platí do: 2.6.2010 cena (v Kč): 278 + 155 + 
199 + 320

nosič: P SUŘ

Maidment, S.; Roberts, L.: Happy House 1 (Class Book, Teacher´s Book, Teacher´s Resource Pack, Cassette); vydání: 1. Oxford University 
Press

čj.: 14777/2004-22 ze dne: 2.6.2004 platí do: 2.6.2010 cena (v Kč): 239 + 199 + 
311 + 160

nosič: P SUŘ

Maidment, S.; Roberts, L.: Happy House 2 (Class Book, Activity Book, Teacher´s Book, Teacher´s Resource Pack, Cassette); 
vydání: 1.

Oxford University 
Press

čj.: 14777/2004-22 ze dne: 2.6.2004 platí do: 2.6.2010 cena (v Kč): 239 + 137 + 
199 + 311 + 160

nosič: P SUŘ

Maidment, S.; Roberts, L.: Happy Street 1 (Class Book, Activity Book, Teacher´s Book, Teacher´s Resource Pack, Cassette); 
vydání: 1.

Oxford University 
Press

čj.: 14777/2004-22 ze dne: 2.6.2004 platí do: 2.6.2010 cena (v Kč): 260 + 155 + 
199 + 311 + 320

nosič: P SUŘ

Maidment, S.; Roberts, L.: Happy Street 2 (Class Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1. Oxford University 
Press

čj.: 14777/2004-22 ze dne: 2.6.2004 platí do: 2.6.2010 cena (v Kč): 260 + 155 + 
199 + 320

nosič: P SUŘ

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

čj.: 20532/2005-22 ze dne: 5.9.2005 platí do: 5.9.2011 cena (v Kč): 245 + 140 + 
331 + 330 + 330

nosič: P SUŘ

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

čj.: 20532/2005-22 ze dne: 5.9.2005 platí do: 5.9.2011 cena (v Kč): 245 + 140 + 
331 + 330 + 330

nosič: P SUŘ

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

čj.: 20532/2005-22 ze dne: 5.9.2005 platí do: 5.9.2011 cena (v Kč): 245 + 140 + 
331 + 330 + 330

nosič: P SUŘ

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

čj.: 20532/2005-22 ze dne: 5.9.2005 platí do: 5.9.2011 cena (v Kč): 245 + 140 + 
331 + 330 + 330

nosič: P SUŘ

Wetz, B.: Adventures Elementary (učebnice, pracovní sešit, dvojjazyčný slovník, přehled mluvnice); vydání: 1. Oxford University 
Press

čj.: 15763/2006-22 ze dne: 28.8.2006 platí do: 28.8.2012 cena (v Kč): 299 + 199 nosič: P SUŘ
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Wetz, B.: Adventures Intermediate (učebnice, pracovní sešit, dvojjazyčný slovník, přehled mluvnice); vydání: 1. Oxford University 
Press

čj.: 15763/2006-22 ze dne: 28.8.2006 platí do: 28.8.2012 cena (v Kč): 299 + 199 nosič: P SUŘ

Wetz, B.: Adventures Pre-Intermediate (učebnice, pracovní sešit, dvojjazyčný slovník, přehled mluvnice); vydání: 1. Oxford University 
Press

čj.: 15763/2006-22 ze dne: 28.8.2006 platí do: 28.8.2012 cena (v Kč): 299 + 199 nosič: P SUŘ

Wetz, B.: Adventures Starter (učebnice, pracovní sešit, dvojjazyčný slovník, přehled mluvnice); vydání: 1. Oxford University 
Press

čj.: 15763/2006-22 ze dne: 28.8.2006 platí do: 28.8.2012 cena (v Kč): 299 + 199 nosič: P SUŘ

Zahálková, M.: Angličtina pro 3. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 11118/2006-22 ze dne: 10.5.2006 platí do: 10.5.2012 cena (v Kč): 103 + 75 + 
115 + 155

nosič: P SUŘ

Zahálková, M.: Angličtina pro 4. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 22613/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v Kč): 103 + 75 + 
115 + 155

nosič: P SUŘ

Zahálková, M.: Angličtina pro 5. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 22613/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v Kč): 109 + 63 + 
95 +150

nosič: P SUŘ

Zahálková, M.; Balcarová, I.: Angličtina pro 6. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta); 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 22613/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v Kč): 112 + 75 + 
117 + 165

nosič: P SUŘ

Zahálková, M.; Balcarová, I.: Angličtina pro 7. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta); 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 22613/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v Kč): 105 + 73 + 
165

nosič: P SUŘ

Zahálková, M.; Balcarová, I.: Angličtina pro 8. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta); 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 22613/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v Kč): 115 + 79 + 
165

nosič: P SUŘ

Zahálková, M.; Balcarová, I.: Angličtina pro 9. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta); 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 22613/2003-22 ze dne: 30.6.2003 platí do: 30.6.2009 cena (v Kč): 119 + 75 + 
165

nosič: P SUŘ

Zahálková, M.: Angličtina pro malé školáky (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta); vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 6573/2006-22 ze dne: 13.4.2006 platí do: 13.4.2012 cena (v Kč): 140 + 65 + 
180 + 153

nosič: P SUŘ

Zahálková, M.: Angličtina pro nejmenší (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta); vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 6573/2006-22 ze dne: 13.4.2006 platí do: 13.4.2012 cena (v Kč): 140 + 65 + 
180 + 153

nosič: P SUŘ

Lacinová, E. a kol.: Angličtina pro 4. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit l a II, metodická příručka, audiokazeta); 
vydání: 2. upravené, doložka prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 25633/2003-22 ze dne: 1.9.2003 platí do: 1.9.2009 cena (v Kč): 119 + 69 + 69 
+ 53 + 165

nosič: P SUŘ

Lacinová, E.; Kadlecová, Š.: Angličtina pro 5. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta); vydá-
ní: 1., platnost doložky prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 25633/2003-22 ze dne: 1.9.2003 platí do: 1.9.2009 cena (v Kč): 117 + 79 + 
55 + 165

nosič: P SUŘ

Lacinová, E.; Kadlecová, Š.: Angličtina pro 6. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, audiokazeta, metodická příručka); vydá-
ní: 1., platnost doložky prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 25633/2003-22 ze dne: 1.9.2003 platí do: 1.9.2009 cena (v Kč): 117 + 78 + 
63 + 165

nosič: P SUŘ



SEŠIT 4 strana 39
 

Lacinová, E.; Kadlecová, Š.: Angličtina pro 7. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, audiokazeta, metodická příručka); 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 25633/2003-22 ze dne: 1.9.2003 platí do: 1.9.2009 cena (v Kč): 117 + 78 + 
67 +165

nosič: P SUŘ

Lacinová, E.; Kadlecová, Š.: Angličtina pro 8. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, audiokazeta, metodická příručka); 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 25633/2003-22 ze dne: 1.9.2003 platí do: 1.9.2009 cena (v Kč): 119 + 79 + 
69 +165

nosič: P SUŘ

Lacinová, E.; Kadlecová, Š.: Angličtina pro 9. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, audiokazeta, metodická příručka); 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 25633/2003-22 ze dne: 1.9.2003 platí do: 1.9.2009 cena (v Kč): 117 + 79 + 
79 + 165

nosič: P SUŘ

Chroboková, D.: Angličtina 1 (učebnice angličtiny pro 1. stupeň ZŠ + CD); vydání: 1. Tobiáš

čj.: 11379/2004-22 ze dne: 20.2.2004 platí do: 20.2.2010 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Chroboková, D.: Angličtina 2 - učebnice pro 5. ročník ZŠ; vydání: 1. Tobiáš

čj.: 16001/2005-22 ze dne: 16.6.2005 platí do: 16.6.2011 cena (v Kč): 149 nosič: P SUŘ

Chroboková, D.: Angličtina 3; vydání: 1. Tobiáš

čj.: 12112/2006-22 ze dne: 11.10.2006 platí do: 11.10.2012 cena (v Kč): 146 nosič: P SUŘ

Německý jazyk

Maroušková, M.; Eck, V.: Němčina pro 3. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fortuna

čj.: 11708/2006-22 ze dne: 30.6.2006 platí do: 30.6.2012 cena (v Kč): 99 + 59 nosič: P SUŘ

Maroušková, M.; Eck, V.: Němčina pro 4. ročník základní školy s novým pravopisem (učebnice, pracovní sešit, 
2 audiokazety); vydání: 1., doložka prodloužena

Fortuna

čj.: 16653/2005-22 ze dne: 1.9.2005 platí do: 1.9.2011 cena (v Kč): 116 + 59 + 209 nosič: P SUŘ

Maroušková, M.; Eck, V.: Němčina pro 5. ročník základní školy s novým pravopisem (učebnice, pracovní sešit, 
2 audiokazety); vydání: 1., doložka prodloužena

Fortuna

čj.: 16653/2005-22 ze dne: 1.9.2005 platí do: 1.9.2011 cena (v Kč): 116 + 59 + 209 nosič: P SUŘ

Maroušková, M.; Eck, V.: Němčina pro 6. ročník základní školy (učebnice, pracovní sešit, 2 audiokazety); vydání: 1., 
doložka prodloužena

Fortuna

čj.: 16653/2005-22 ze dne: 1.9.2005 platí do: 1.9.2011 cena (v Kč): 116 + 59 + 209 nosič: P SUŘ

Maroušková, M.; Eck, V.: Němčina pro 7. ročník základní školy (učebnice, pracovní sešit, 2 audiokazety); vydání: 1., 
doložka prodloužena

Fortuna

čj.: 16653/2005-22 ze dne: 1.9.2005 platí do: 1.9.2011 cena (v Kč): 116 + 59 + 209 nosič: P SUŘ

Maroušková, M.; Eck, V.: Němčina pro 8. ročník základní školy (učebnice, pracovní sešit, audiokazeta); vydání: 1., 
doložka prodloužena

Fortuna

čj.: 16653/2005-22 ze dne: 1.9.2005 platí do: 1.9.2011 cena (v Kč): 116 + 59 + 209 nosič: P SUŘ

Maroušková, M.; Eck, V.: Němčina pro 9. ročník základní školy (učebnice, pracovní sešit, audiokazeta); vydání: 1., 
doložka prodloužena

Fortuna

čj.: 16653/2005-22 ze dne: 1.9.2005 platí do: 1.9.2011 cena (v Kč): 116 + 59 + 209 nosič: P SUŘ

Pavlíková, G.: Němčina pro nejmenší; vydání: 1. Fortuna

čj.: 10982/2002-22 ze dne: 13.2.2002 platí do: 13.2.2008 cena (v Kč): 87 nosič: P SUŘ

Funk, H.; Koenig, M.; Koithan, U.; Scherling, T.: Geni@l - Němčina jako druhý cizí jazyk (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fram Orsus CZ

čj.: 15321/2006-22 ze dne: 17.8.2006 platí do: 17.8.2012 cena (v Kč): 245 +150 nosič: P SUŘ

Fišarová, O.; Zbranková, M.: Start mit Max 1 (učebnice, pracovní sešit, 2 audiokazety); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

Fraus

čj.: 2229/2006-22 ze dne: 23.3.2006 platí do: 23.3.2012 cena (v Kč): 129 + 80 + 260 nosič: P SUŘ

Fišarová, O.; Zbranková, M.: Start mit Max 2 (učebnice, pracovní sešit, 2 audiokazety); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

Fraus

čj.: 1366/2007-22 ze dne: 19.2.2007 platí do: 19.2.2013 cena (v Kč): 159 + 109 nosič: P SUŘ

Tlustý, P.; Cihlářová, V.; Wicke, M., U.: Spaß mit Max 1 (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, 2 audiokazety, 2 CD); 
vydání: 1.

Fraus

čj.: 17111/2002-22 ze dne: 2.5.2002 platí do: 2.5.2008 cena (v Kč): 149 + 99 + 249 
+ 299 + 359

nosič: P SUŘ



strana 40 SEŠIT 4
 

Lenčová, I.; Švecová, L.; Pleschinger, P.: Spaß mit Max 2 (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, 2 audiokazety, 2 CD); 
vydání: 1.

Fraus

čj.: 24761/2003-22 ze dne: 17.10.2003 platí do: 17.10.2009 cena (v Kč): 149 + 99 + 249 
+ 299 + 359

nosič: P SUŘ

Lenčová, I.; Pleschinger, P.: Spass mit Max 3 (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, 2 audiokazety, 2 CD); vydání: 1. Fraus

čj.: 23961/2005-22 ze dne: 7.9.2005 platí do: 7.9.2011 cena (v Kč): 149 + 99 + 249 
+ 299 + 359

nosič: P SUŘ

Fišarová, O.; Zbranková, M.: Němčina A1 Deutsch mit Max - díl 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 13496/2006-22 ze dne: 14.7.2006 platí do: 14.7.2012 cena (v Kč): 159 + 99 nosič: P SUŘ

Rohrmann, L.; Jin, F.; Zbranková, M.; Fibich, L.: Prima, Deutsch für Jugendliche; vydání: 1. Fraus

čj.: 26307/2006-22 ze dne: 29.1.2007 platí do: 29.1.2013 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Cempírková, J. a kol.: Guten Tag, Kinder ! I (2 v 1 učebnice s pracovními listy, 3 v 1 metodická příručka a učebnice 
s pracovními listy, pracovní listy); vydání: 1.

Jazyková přípravka

čj.: 27298/2003-22 ze dne: 24.9.2003 platí do: 24.9.2009 cena (v Kč): 175 + 190 + 95 nosič: P SUŘ

Brychová, A.; Jindrová, E.: Guten Tag, Kinder ! II (2 v 1 učebnice s pracovními listy, 3 v 1 metodická příručka a učebnice 
s pracovními listy, pracovní listy); vydání: 2. upr.

Jazyková přípravka

čj.: 23830/2003-22 ze dne: 23.7.2003 platí do: 23.7.2009 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Cempírková, J. a kol.: Guten Tag, Kinder ! III (2 v 1 učebnice s pracovními listy, 3 v 1 metodická příručka a učebnice 
s pracovními listy, pracovní listy); vydání: 1.

Jazyková přípravka

čj.: 27298/2003-22 ze dne: 24.9.2003 platí do: 24.9.2009 cena (v Kč): 155 + 180 + 90 nosič: P SUŘ

Kouřimská, M. a kol.: Die vier Jahreszeiten auf Deutsch (Frühling, Sommer, Herbst, Winter - učebnice, kazeta, CD); vydání: 1. Jirco

čj.: 23612/2001-22 ze dne: 21.8.2001 platí do: 21.8.2007 cena (v Kč): po 60 nosič: P SUŘ

Kouřimská, M. a kol.: Heute haben wir Deutsch 1; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Jirco

čj.: 25829/2006-22 ze dne: 18.12.2006 platí do: 18.12.2012 cena (v Kč): 245 + 150 nosič: P SUŘ

Kouřimská, M. a kol.: Heute haben wir Deutsch 2; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Jirco

čj.: 25829/2006-22 ze dne: 18.12.2006 platí do: 18.12.2012 cena (v Kč): 245 + 150 nosič: P SUŘ

Kouřimská, M. a kol.: Heute haben wir Deutsch 3; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Jirco

čj.: 25829/2006-22 ze dne: 18.12.2006 platí do: 18.12.2012 cena (v Kč): 245 + 150 nosič: P SUŘ

Kouřimská, M. a kol.: Heute haben wir Deutsch 4; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Jirco

čj.: 25829/2006-22 ze dne: 18.12.2006 platí do: 18.12.2012 cena (v Kč): 245 + 150 nosič: P SUŘ

Kouřimská, M. a kol.: Heute haben wir Deutsch 5; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Jirco

čj.: 25829/2006-22 ze dne: 18.12.2006 platí do: 18.12.2012 cena (v Kč): 245 + 150 nosič: P SUŘ

Xanthos-Kretzschmer, S.; Douvitsas-Gamst, O.; Xanthos, E.: Das neue Deutchmobil 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Klett

čj.: 18697/2005-22 ze dne: 2.8.2005 platí do: 2.8.2011 cena (v Kč): 318 + 256 nosič: P SUŘ

Xanthos-Kretzschmer, S.; Douvitsas-Gamst, O.; Xanthos, E.: Das neue Deutchmobil 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Klett

čj.: 18697/2005-22 ze dne: 2.8.2005 platí do: 2.8.2011 cena (v Kč): 318 + 256 nosič: P SUŘ

Motta, G.: Wir 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Klett

čj.: 24448/2004-22 ze dne: 2.11.2004 platí do: 2.11.2010 cena (v Kč): 259 + 150 nosič: P SUŘ

Motta, G.: Wir 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Klett

čj.: 24448/2004-22 ze dne: 2.11.2004 platí do: 2.11.2010 cena (v Kč): 259 + 150 nosič: P SUŘ

Esterl, U.; Körner, E.; Einhorn, Á.; Kubicka, A.: Team Deutsch 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Klett

čj.: 12498/2006-22 ze dne: 11.12.2006 platí do: 11.12.2012 cena (v Kč): 245 + 150 nosič: P SUŘ

Seeger, H.; Vieth, Th.: Wer? Wie? Was? 1 MEGA 1 (učebnice, pracovní sešit pro žáka 1 a 2); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

Kvarta

čj.: 28366/2003-22 ze dne: 24.11.2003 platí do: 24.11.2009 cena (v Kč): 150 + po 80 nosič: P SUŘ

Seeger, H.; Vieth, Th.: Wer? Wie? Was? 1 (učebnice, pracovní sešit pro žáka 1 a 2); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Kvarta

čj.: 28365/2003-21 ze dne: 24.11.2003 platí do: 24.11.2009 cena (v Kč): 185 nosič: P SUŘ

Seeger, H.; Vieth, Th.: Wer? Wie? Was? 2 MEGA 2 (učebnice, pracovní sešit pro žáka 1 a 2); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

Kvarta

čj.: 28366/2003-22 ze dne: 24.11.2003 platí do: 24.11.2009 cena (v Kč): 150 + po 80 nosič: P SUŘ
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Seeger, H.; Vieth, Th.: Wer? Wie? Was? 2 (učebnice, pracovní sešit pro žáka 1 a 2); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Kvarta

čj.: 28365/2003-22 ze dne: 24.11.2003 platí do: 24.11.2009 cena (v Kč): 185 nosič: P SUŘ

Seeger, H.; Vieth, Th.: Wer? Wie? Was? 3 (učebnice, pracovní sešit pro žáka 1 a 2); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Kvarta

čj.: 28365/2003-23 ze dne: 24.11.2003 platí do: 24.11.2009 cena (v Kč): 185 nosič: P SUŘ

Seeger, H.; Vieth, Th.: Wer? Wie? Was? 4 (učebnice, pracovní sešit pro žáka 1 a 2); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Kvarta

čj.: 28365/2003-24 ze dne: 24.11.2003 platí do: 24.11.2009 cena (v Kč): 185 nosič: P SUŘ

Buttner, S.; Kopp, G.; Alberti, J.: Tamburin 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Max Hueber Verlag

čj.: 11727/2002-22 ze dne: 23.1.2002 platí do: 23.1.2008 cena (v Kč): 193 + 156 nosič: P SUŘ

Buttner, S.; Kopp, G.; Alberti, J.: Tamburin 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Max Hueber Verlag

čj.: 11727/2002-22 ze dne: 23.1.2002 platí do: 23.1.2008 cena (v Kč): 193 + 156 nosič: P SUŘ

Buttner, S.; Kopp, G.; Alberti, J.: Tamburin 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Max Hueber Verlag

čj.: 11727/2002-22 ze dne: 23.1.2002 platí do: 23.1.2008 cena (v Kč): 193 + 156 nosič: P SUŘ

Kopp, G.; Frölich, K.: Pingpong neu, 1. díl (učebnice, pracovní sešit, slovníček, metodická příručka, audiokazety); vydání: 1. Max Hueber Verlag

čj.: 24464/2003-22 ze dne: 13.8.2003 platí do: 13.8.2009 cena (v Kč): 161 + 130 + 
105 + 185 288

nosič: P SUŘ

Kopp, G.; Frölich, K.: Pingpong neu, 2. díl (učebnice, pracovní sešit, slovníček, metodická příručka, audiokazety); vydání: 1. Max Hueber Verlag

čj.: 24464/2003-22 ze dne: 13.8.2003 platí do: 13.8.2009 cena (v Kč): 161 + 130 + 
105 + 185 288

nosič: P SUŘ

Kopp, G.; Frölich, K.: Pingpong neu, 3. díl (učebnice, pracovní sešit, slovníček, metodická příručka, audiokazety); vydání: 1. Max Hueber Verlag

čj.: 24464/2003-22 ze dne: 13.8.2003 platí do: 13.8.2009 cena (v Kč): 161 + 130 + 
105 + 185 288

nosič: P SUŘ

Jankásková, M.; Ulbert, K.: Ene mene 1; vydání: 1. Polyglot

čj.: 20365/2003-22 ze dne: 23.5.2003 platí do: 23.5.2009 cena (v Kč): U 300/ Ž 150 nosič: P SUŘ

Jankásková, M.; Ulbert, K.; Dusilová, D.: Ene mene 2; vydání: 1. Polyglot

čj.: 16308/2004-22 ze dne: 4.5.2004 platí do: 4.5.2010 cena (v Kč): U 300/ Ž 150 nosič: P SUŘ

Jankásková, M.; Ulbert, K.; Dusilová, D.; Krüger, J.: Ene mene 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Polyglot

čj.: 23585/2005-22 ze dne: 22.7.2005 platí do: 22.7.2011 cena (v Kč): 149 + 118 nosič: P SUŘ

Jankásková, M.; Dusilová, D.; Schneider, M.; Krüger, J.: Tintenfass 2 pro 4. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Polyglot

čj.: 16883/2006-22 ze dne: 19.7.2006 platí do: 19.7.2012 cena (v Kč): 149 + 118 nosič: P SUŘ

Vaňková, V.: Němčina 1 pro 1. stupeň ZŠ; vydání: 1. Tobiáš

čj.: 16785/2004-22 ze dne: 14.7.2004 platí do: 14.7.2010 cena (v Kč): 146 nosič: P SUŘ

Vaňková, V.: Němčina 2 pro 1. stupeň ZŠ; vydání: 1. Tobiáš

čj.: 15923/2005-22 ze dne: 22.6.2005 platí do: 22.6.2011 cena (v Kč): 146 nosič: P SUŘ

Vaňková, V.: Němčina 3 (pro 5 ročník ZŠ); vydání: 1. Tobiáš

čj.: 12089/2006-22 ze dne: 18.9.2006 platí do: 18.9.2012 cena (v Kč): 146 nosič: P SUŘ

Francouzský jazyk

Taišlová; Baranová; Cluse: En francais 1 (učebnice, 2 pracovní sešity, 2 audiokazety); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fraus

čj.: 25859/2003-22 ze dne: 4.9.2003 platí do: 4.9.2009 cena (v Kč): 179 + po 99 
+ 339

nosič: P SUŘ

Gallon, F.; Dvořáková, V.; Kubičková, M.: Extra ! 1 (učebnice, pracovní sešit s českou přílohou, CD); vydání: 1. Fraus

čj.: 11009/2004-22 ze dne: 10.3.2004 platí do: 10.3.2010 cena (v Kč): 269 + 149 + 
590

nosič: P SUŘ

Gallon, F.; Dvořáková, V.; Kubičková, M.: Extra ! 2 (učebnice, pracovní sešit s českou přílohou, CD); vydání: 1. Fraus

čj.: 29223/2004-22 ze dne: 9.2.2005 platí do: 9.2.2011 cena (v Kč): 299 + 189 + 
590

nosič: P SUŘ
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Gallon, F.; Dvořáková, V.; Kubičková, M.: Extra ! 3 (učebnice, pracovní sešit, CD); vydání: 1. Fraus

čj.: 14272/2005-22 ze dne: 18.5.2005 platí do: 18.5.2011 cena (v Kč): 379 + 229 + 
590

nosič: P SUŘ

Colette, S.: Alex et Zoé, 1. a 2. díl (učebnice, cvičebnice, metodická příručka, sada audiokazet); vydání: 1. Mega Books 
International

čj.: 20216/2002-22 ze dne: 27.5.2002 platí do: 27.5.2008 cena (v Kč): 1. díl 266 + 
175 + 455 + 640, 2. díl 280 

+ 175 + 455 + 640

nosič: P SUŘ

  

Ruský jazyk

Folprechtová, J.; Žižková, I.: Raduga 1 (Jazykové a komunikativní hry k učebnici); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fraus

čj.: 14230/2003-22 ze dne: 28.2.2003 platí do: 28.2.2009 cena (v Kč): 169 nosič: P SUŘ

Jelínek a kol.: Raduga 1 (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, 2 audiokazety); vydání: 1., platnost doložky pro-
dloužena

Fraus

čj.: 23831/2003-22 ze dne: 25.7.2003 platí do: 25.7.2009 cena (v Kč): 225 + 85 + 115 
+ 265

nosič: P SUŘ

Jelínek a kol.: Raduga 2 (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, 2 audiokazety); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Fraus

čj.: 23831/2003-22 ze dne: 25.7.2003 platí do: 25.7.2009 cena (v Kč): 235 + 59 + 125 
+ 289

nosič: P SUŘ

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali 1 (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, kazeta); 
vydání: 1.

SPL - Práce

čj.: 23006/2002-22 ze dne: 11.7.2002 platí do: 11.7.2008 cena (v Kč): 129 + 69 + 79 
+ 209

nosič: P SUŘ

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali 2 (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, 
kazeta nebo CD); vydání: 1.

SPL - Práce

čj.: 27761/2003-22 ze dne: 2.2.2004 platí do: 2.2.2010 cena (v Kč): 179 + 99 + 139 
+ 170/259

nosič: P SUŘ

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali 3 (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, 
kazeta nebo CD); vydání: 1.

SPL - Práce

čj.: 23285/2004-22 ze dne: 29.8.2004 platí do: 29.8.2010 cena (v Kč): 199 + 129 + 
119 + 199/259

nosič: P SUŘ

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali 4 (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, 
kazeta nebo CD); vydání: 1.

SPL - Práce

čj.: 1062/2006-22 ze dne: 16.2.2006 platí do: 16.2.2012 cena (v Kč): 219 + 129 + 
129 + 199/259

nosič: P SUŘ

Český jazyk (jako cizí jazyk)

Hasilová, H.: Pozor začínáme! 1 (Čeština pro děti/Tschechisch für Kinder); vydání: 1. Fortuna

čj.: 16772/2006-22 ze dne: 27.7.2006 platí do: 27.7.2012 cena (v Kč): 200 nosič: P SUŘ

Hasilová, H.: Pozor začínáme! 2 (Čeština pro děti/Tschechisch für Kinder); vydání: 1. Fortuna

čj.: 16772/2006-22 ze dne: 27.7.2006 platí do: 27.7.2012 cena (v Kč): 250 nosič: P SUŘ

Kotyková, S.; Lejnarová, I.; Klinkalová, J.: Čeština pro malé cizince 1 (učebnice češtiny pro zahraniční žáky ZŠ); vydání: 1. Universum

čj.: 469/2006-22 ze dne: 16.3.2006 platí do: 16.3.2012 cena (v Kč): 129 nosič: P SUŘ

Kotyková, S.; Lejnarová, I.; Klinkalová, J.: Čeština pro malé cizince 2 (učebnice češtiny pro zahraniční žáky ZŠ); vydání: 1. Universum

čj.: 469/2006-22 ze dne: 16.3.2006 platí do: 16.3.2012 cena (v Kč): 129 nosič: P SUŘ

Matematika (1. stupeň)

kol. autorů: Číslice a tečky – pomůcka pro žáky k výuce matematiky v 1. ročníku; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v Kč): 38 nosič: P SUŘ

Landová, V.; Staudková, H.; Tůmová, V.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, sešit 1, 2, 3; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v Kč): 46 + 50 + 46 nosič: P SUŘ
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Landová, V.; Staudková, H.; Tůmová, V.: Matematika pro 1.(2.) ročník ZŠ, sešit 4/A; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v Kč): 46 nosič: P SUŘ

Landová, V.; Staudková, H.; Tůmová, V.: Matematika pro 2. ročník ZŠ, sešit 4/B, 5; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v Kč): 46 + 50 + 46 nosič: P SUŘ

Eichlerová, M.; Staudková, H.; Vlček, O.: Matematika pro 2. ročník ZŠ, sešit 6; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v Kč): 50 nosič: P SUŘ

Eichlerová, M.; Staudková, H.; Vlček, O.: Matematika pro 2.(3.) ročník ZŠ, sešit 7; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v Kč): 50 nosič: P SUŘ

Blažková, R.; Vaňurová, M.; Matoušková, K.; Staudková, H.: Matematika pro 3. ročník ZŠ, 1. - 3. díl (verze trojdílná/jednodíl-
ná); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Alter

čj.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v Kč): po 46 nosič: P SUŘ

Blažková, R.; Matoušková, K.; Vaňurová, M.: Matematika pro 4. ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v Kč): po 46 nosič: P SUŘ

Justová, J.: Matematika pro 5. ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v Kč): 46 + 49 + 46 nosič: P SUŘ

Volf, J.: Počítáme zpaměti 1, 2, 3, 4; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v Kč): 33 + 33 + 27 
+ 27

nosič: P SUŘ

Justová, J.: Pracovní sešit k učebnici Matematika pro 5. ročník ZŠ, I. a II. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Tarábek, P.; Krupárová, M.; Vokůvka, K.; Kopečková, S.; Brázdová, A.: Matematika pro 1. ročník ZŠ (1. - 3. díl); vydání: 1. Didaktis

čj.: 10975/2005-22 ze dne: 6.4.2005 platí do: 6.4.2011 cena (v Kč): po 59 nosič: P SUŘ

Rosecká, Z. a kol.: Matematika 1 - Dívej se a počítej a také si s námi hrej … (učebnice pro 1. ročník ZŠ a pracovní sešity 
Přípravná početní cvičení pro 1. ročník, Moje první počítání, Počítáme do dvaceti bez přechodu přes desítku); vydání: 2. 
přepracované, platnost doložky prodloužena

Nová škola

čj.: 16556/2005-22 ze dne: 13.5.2005 platí do: 13.5.2011 cena (v Kč): 54 + po 25 nosič: P SUŘ

Rosecká, Z. a kol.: Matematika 2 - Počítám s radostí (učebnice pro 2. ročník ZŠ a pracovní sešity Už počítám do dvaceti 
s přechodem přes desítku, Už počítám do sta, Jak je lehká násobilka, Poznáváme geometrii); vydání: 2. přepracované, 
platnost doložky prodloužena

Nová škola

čj.: 16556/2005-22 ze dne: 13.5.2005 platí do: 13.5.2011 cena (v Kč): 54 + po 25 nosič: P SUŘ

Rosecká, Z. a kol.: Matematika pro 3. ročník ZŠ (učebnice - Počítej a zamýšlej se; pracovní sešity - Tak je lehké dělení; Jak 
jsem dobrý počtář; Zkus rýsovat s Kryšpínkem); vydání: 2. přepracované, platnost doložky prodloužena

Nová škola

čj.: 15454/2006-22 ze dne: 21.7.2006 platí do: 21.7.2012 cena (v Kč): 54 + po 25 nosič: P SUŘ

Rosecká, Z. a kol.: Matematika pro 4. ročník ZŠ (učebnice - Počítám a uvažuji; pracovní sešity - Chci závodit s kalkulačkou; 
Počítání s velkými čísly; Dělání smutky zahání, Já chci také rýsovat); vydání: 2. přepracované, platnost doložky prodloužena

Nová škola

čj.: 15454/2006-22 ze dne: 21.7.2006 platí do: 21.7.2012 cena (v Kč): 54 + po 25 nosič: P SUŘ

Rosecká, Z. a kol.: Matematika pro 5. ročník ZŠ (učebnice - Uvažuj, odhaduj, počítej; pracovní sešity - Počtářské chvilky; 
Od příkladů ke hvězdám; Cestujeme po republice, Jak je lehká geometrie); vydání: 2. přepracované, platnost doložky 
prodloužena

Nová škola

čj.: 15454/2006-22 ze dne: 21.7.2006 platí do: 21.7.2012 cena (v Kč): 54 + po 25 nosič: P SUŘ

Mikulenková, H.; Molnár, J.: Matematické ... minutovky pro 1. ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1. Prodos

čj.: 36444/2005-22 ze dne: 1.3.2006 platí do: 1.3.2012 cena (v Kč): po 20 nosič: P SUŘ

Mikulenková, H.; Molnár, J.: Matematické ... minutovky pro 2. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 11544/2005-22 ze dne: 11.4.2005 platí do: 11.4.2011 cena (v Kč): po 15 nosič: P SUŘ

Mikulenková, H.; Molnár, J.: Matematické ... minutovky pro 3. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 11544/2005-22 ze dne: 11.4.2005 platí do: 11.4.2011 cena (v Kč): po 15 nosič: P SUŘ

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematické ... minutovky pro 4. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 23967/2005-22 ze dne: 3.8.2005 platí do: 3.8.2011 cena (v Kč): po 15 nosič: P SUŘ

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematické ... minutovky pro 5. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 23967/2005-22 ze dne: 3.8.2005 platí do: 3.8.2011 cena (v Kč): po 15 nosič: P SUŘ

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, 1. - 3. díl (učebnice a kartonová příloha Číslice, peníze, obrázky...); 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Prodos

čj.: 22711/2003-22 ze dne: 1.7.2003 platí do: 1.7.2009 cena (v Kč): po 33, 60 nosič: P SUŘ
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Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika pro 2. ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 22711/2003-22 ze dne: 1.7.2003 platí do: 1.7.2009 cena (v Kč): po 33, 60 nosič: P SUŘ

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika pro 3. ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 32199/2004 ze dne: 9.12.2004 platí do: 9.12.2010 cena (v Kč): po 34 nosič: P SUŘ

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika pro 4. ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 32846/2002-22 ze dne: 19.12.2002 platí do: 19.12.2008 cena (v Kč): po 33, 60 nosič: P SUŘ

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika pro 5. ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 22711/2003-22 ze dne: 1.7.2003 platí do: 1.7.2009 cena (v Kč): po 33, 60 nosič: P SUŘ

Mikulenková, H.; Molnár, J.: Zajímavá matematika pro čtvrťáky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 32846/2002-22 ze dne: 19.12.2002 platí do: 19.12.2008 cena (v Kč): 35, 7 nosič: P SUŘ

Mikulenková, H.; Molnár, J.: Zajímavá matematika pro druháky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 32846/2002-22 ze dne: 19.12.2002 platí do: 19.12.2008 cena (v Kč): 35, 7 nosič: P SUŘ

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Zajímavá matematika pro páťáky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 22711/2003-22 ze dne: 1.7.2003 platí do: 1.7.2009 cena (v Kč): 35, 7 nosič: P SUŘ

Mikulenková, H.; Molnár, J.: Zajímavá matematika pro prvňáky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 32846/2002-22 ze dne: 19.12.2002 platí do: 19.12.2008 cena (v Kč): 35, 7 nosič: P SUŘ

Mikulenková, H.; Molnár, J.: Zajímavá matematika pro třeťáky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 32846/2002-22 ze dne: 19.12.2002 platí do: 19.12.2008 cena (v Kč): 35, 7 nosič: P SUŘ

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika a její aplikace pro 1. ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1. Prodos

čj.: 36444/2005-22 ze dne: 1.3.2006 platí do: 1.3.2012 cena (v Kč): po 38 nosič: P SUŘ

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika písanka pro 1. ročník; vydání: 1. Prodos

čj.: 36444/2005-22 ze dne: 1.3.2006 platí do: 1.3.2012 cena (v Kč): 14 nosič: P SUŘ

Hošpesová, A.; Divíšek, J.; Kuřina, F.: Svět čísel a tvarů - matematika pro 1. ročník (učebnice, pracovní sešit 1, 2, 3, sada 
příloh, metodická příručka); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 14518/2002-22 ze dne: 8.3.2002 platí do: 8.3.2008 cena (v Kč): 58 + po 24 
+ 35

nosič: P SUŘ

Hošpesová, A.; Divíšek, J.; Kuřina, F.: Svět čísel a tvarů - matematika pro 2. ročník (učebnice, pracovní sešit 1, 2, sada příloh, 
metodická příručka); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 15472/2003-22 ze dne: 17.3.2003 platí do: 17.3.2009 cena (v Kč): 64 + 35 nosič: P SUŘ

Hošpesová, A.; Divíšek, J.; Kuřina, F.: Svět čísel a tvarů - matematika pro 3. ročník (učebnice, pracovní sešit, sada příloh); 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 16065/2004-22 ze dne: 2.4.2004 platí do: 2.4.2010 cena (v Kč): 68 + 60 + 48 nosič: P SUŘ

Hošpesová, A.; Divíšek, J.; Kuřina, F.: Svět čísel a tvarů - matematika pro 4. ročník (pracovní sešit); vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 20707/2005-22 ze dne: 23.6.2005 platí do: 23.6.2011 cena (v Kč): 24 nosič: P SUŘ

Hošpesová, A.; Divíšek, J.; Kuřina, F.: Svět čísel a tvarů - matematika pro 4. ročník (učebnice); vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

Prometheus

čj.: 11938/2005-22 ze dne: 17.3.2005 platí do: 17.3.2011 cena (v Kč): 74 nosič: P SUŘ

Hošpesová, A.; Divíšek, J.; Kuřina, F.: Svět čísel a tvarů - matematika pro 5. ročník (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 5781/2006-22 ze dne: 21.4.2006 platí do: 21.4.2012 cena (v Kč): 60 nosič: P SUŘ

Kárová, V.: Matematika pro 1. ročník ZŠ (pracovní učebnice 1., 2. a 3.díl); vydání: 1., doložka prodloužena Scientia

čj.: 26202/2001-22 ze dne: 2.10.2001 platí do: 2.10.2007 cena (v Kč): po 50 nosič: P SUŘ

Kárová, V.: Matematika pro 2. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1., doložka prodloužena Scientia

čj.: 26202/2001-22 ze dne: 2.10.2001 platí do: 2.10.2007 cena (v Kč): 129, 20 + po 
36, 80

nosič: P SUŘ

Kárová, V.: Matematika pro 3. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1., doložka prodloužena Scientia

čj.: 26202/2001-22 ze dne: 2.10.2001 platí do: 2.10.2007 cena (v Kč): 129, 20 + 42 
+ 52, 50

nosič: P SUŘ

Kárová, V.: Matematika pro 4. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1., doložka prodloužena Scientia

čj.: 26202/2001-22 ze dne: 2.10.2001 platí do: 2.10.2007 cena (v Kč): 129, 20 + 41 
+ 43, 20

nosič: P SUŘ
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Kárová, V.: Matematika pro 5. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., doložka prodloužena Scientia

čj.: 26202/2001-22 ze dne: 2.10.2001 platí do: 2.10.2007 cena (v Kč): 139, 70 + 
48, 30

nosič: P SUŘ

Čížková, M.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 23839/2003-22 ze dne: 3.9.2003 platí do: 3.9.2009 cena (v Kč): 63 + 67 nosič: P SUŘ

Čížková, M.: Matematika pro 2. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 23839/2003-22 ze dne: 3.9.2003 platí do: 3.9.2009 cena (v Kč): 75 + 75 nosič: P SUŘ

Kaslová, M; Jarošová, J.; Nechanická, R.: Matematika pro 3. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 23839/2003-22 ze dne: 3.9.2003 platí do: 3.9.2009 cena (v Kč): 85 + 53 nosič: P SUŘ

Kaslová, M; Jarošová, J.; Nechanická, R.: Matematika pro 4. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 23839/2003-22 ze dne: 3.9.2003 platí do: 3.9.2009 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Trejbal, J.; Komárková, V.: Matematika pro 5. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 23839/2003-22 ze dne: 3.9.2003 platí do: 3.9.2009 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ

Čížková, M.: Matematika I, II pro 1. ročník základní školy; vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 15301/2006-22 ze dne: 14.9.2006 platí do: 14.9.2012 cena (v Kč): 75 + 75 nosič: P SUŘ

Potůčková, J.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, 1. - 3. díl (učebnice a pracovní sešity); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Studio 1+1

čj.: 10277/2005-22 ze dne: 11.4.2005 platí do: 11.4.2011 cena (v Kč): 49, 2x po 44, 
3x 8, 20

nosič: P SUŘ

Potůčková, J.: Matematika pro 2. ročník ZŠ, 1. - 3. díl (učebnice, procvičovací sešity, příloha k matematice); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Studio 1+1

čj.: 36443/2005-22 ze dne: 9.1.2006 platí do: 9.1.2012 cena (v Kč): U - po 33, PS 
- po 9, příloha - 25)

nosič: P SUŘ

Blažková, R.; Potůčková, J.: Matematika pro 4. ročník ZŠ, 1. - 3. díl (učebnice, procvičovací sešit); vydání: 1. Studio 1+1

čj.: 30585/2003-22 ze dne: 12.1.2004 platí do: 12.1.2010 cena (v Kč): U - 47, 42, 42, 
PS - po 25)

nosič: P SUŘ

Matematika (2. stupeň)

Coufalová, J. a kol.: Matematika pro 6. ročník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena Fortuna

čj.: 10145/2005-22 ze dne: 7.7.2005 platí do: 7.7.2011 cena (v Kč): 79 nosič: P SUŘ

Coufalová, J. a kol.: Matematika pro 7. ročník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena Fortuna

čj.: 10145/2005-22 ze dne: 7.7.2005 platí do: 7.7.2011 cena (v Kč): 87 nosič: P SUŘ

Coufalová, J. a kol.: Matematika pro 8. ročník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena Fortuna

čj.: 10145/2005-22 ze dne: 7.7.2005 platí do: 7.7.2011 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ

Coufalová, J. a kol.: Matematika pro 9. ročník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena Fortuna

čj.: 10145/2005-22 ze dne: 7.7.2005 platí do: 7.7.2011 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ

Koman, M.; Kuřina, F.; Tichá, M.; Černek, P.: Matematika pro 7. ročník, 3. díl; vydání: 1. MÚ AV ČR

čj.: 26509/2002-22 ze dne: 23.9.2002 platí do: 23.9.2008 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Koman, M.; Kuřina, F.; Tichá, M.; Černek, P.: Matematika pro 8. ročník, 2. díl; vydání: 1. MÚ AV ČR

čj.: 10419/2002-22 ze dne: 4.1.2002 platí do: 4.1.2008 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Rosecká, Z. a kol.: Algebra 8, Geometrie 8, pracovní sešity Počtářské chvilky 8, Rovnice, slovní úlohy I, Geometrie 8; vydá-
ní: 1., platnost doložky prodloužena

Nová škola

čj.: 22854/2003-22 ze dne: 4.7.2003 platí do: 4.7.2009 cena (v Kč): U po 54, PS 
po 22

nosič: P SUŘ

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

čj.: 22854/2003-22 ze dne: 4.7.2003 platí do: 4.7.2009 cena (v Kč): U po 54, PS 
po 22

nosič: P SUŘ

Rosecká, Z. a kol.: Aritmetika 6, Geometrie 6, pracovní sešity - Počtářské chvilky 6; Desetinná čísla a dělitelnost, Geometrie 
6); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Nová škola

čj.: 22854/2003-22 ze dne: 4.7.2003 platí do: 4.7.2009 cena (v Kč): U po 54, PS 
po 22

nosič: P SUŘ
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Rosecká, Z. a kol.: Aritmetika 7, Geometrie 7, pracovní sešity - Počtářské chvilky 7, Aritmetika 7, Počítání s procenty, 
Geometrie 7 - Čtyřúhelníky a hranoly; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Nová škola

čj.: 22854/2003-22 ze dne: 4.7.2003 platí do: 4.7.2009 cena (v Kč): U po 54, PS 
po 22

nosič: P SUŘ

Molnár, J. a kol.: Matematika pro 6. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit 1, 2 - žákovská/učitelská verze); vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

Prodos

čj.: 12932/2004-22 ze dne: 13.4.2004 platí do: 13.4.2010 cena (v Kč): 98, 70/132, 30 
+ po 42/63

nosič: P SUŘ

Molnár, J. a kol.: Matematika pro 7. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit - žákovská/učitelská verze); vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

Prodos

čj.: 17175/2005-22 ze dne: 11.4.2005 platí do: 11.4.2011 cena (v Kč): 99/133 + po 
42/63

nosič: P SUŘ

Molnár, J. a kol.: Matematika pro 8. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit 1, 2 - žákovská/učitelská verze); vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

Prodos

čj.: 16966/2006-22 ze dne: 25.8.2006 platí do: 25.8.2012 cena (v Kč): 99/133 + po 
42/63

nosič: P SUŘ

Molnár, J. a kol.: Matematika pro 9. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit - žákovská/učitelská verze); vydání: 1. Prodos

čj.: 22824/2001-22 ze dne: 16.8.2001 platí do: 16.8.2007 cena (v Kč): 98, 70/132, 30 
+ po 48, 30/69, 30

nosič: P SUŘ

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Dělitelnost; 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 5783/2006-22 ze dne: 2.5.2006 platí do: 2.5.2012 cena (v Kč): 62 nosič: P SUŘ

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Funkce; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 5783/2006-22 ze dne: 2.5.2006 platí do: 2.5.2012 cena (v Kč): 66 nosič: P SUŘ

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Geometrické kon-
strukce; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 16068/2004-22 ze dne: 2.4.2004 platí do: 2.4.2010 cena (v Kč): 58 nosič: P SUŘ

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Hranoly; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 14519/2002-22 ze dne: 8.3.2002 platí do: 8.3.2008 cena (v Kč): 58 nosič: P SUŘ

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Jehlany a kužely; 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 1607/2007-22 ze dne: 6.3.2007 platí do: 6.3.2013 cena (v Kč): 68 nosič: P SUŘ

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Kladná a záporná 
čísla; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 15476/2003-22 ze dne: 17.3.2003 platí do: 17.3.2009 cena (v Kč): 58 nosič: P SUŘ

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Kruhy a válce; 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 15434/2002-22 ze dne: 18.3.2002 platí do: 18.3.2008 cena (v Kč): 58 nosič: P SUŘ

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Osová a středová 
souměrnost; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 5783/2006-22 ze dne: 2.5.2006 platí do: 2.5.2012 cena (v Kč): 62 nosič: P SUŘ

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Podobnost a funkce 
úhlu; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 5783/2006-22 ze dne: 2.5.2006 platí do: 2.5.2012 cena (v Kč): 68 nosič: P SUŘ

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Racionální čísla. 
Procenta.; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 5783/2006-22 ze dne: 2.5.2006 platí do: 2.5.2012 cena (v Kč): 64 nosič: P SUŘ

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Rovnice a jejich 
soustavy; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 11939/2005-22 ze dne: 30.3.2005 platí do: 30.3.2011 cena (v Kč): 62 nosič: P SUŘ

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Rovnice a nerovnice; 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 15432/2002-22 ze dne: 18.3.2002 platí do: 18.3.2008 cena (v Kč): 58 nosič: P SUŘ
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Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Trojúhelníky 
a čtyřúhelníky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 14521/2002-22 ze dne: 8.3.2002 platí do: 8.3.2008 cena (v Kč): 58 nosič: P SUŘ

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Úměrnosti; 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 15433/2002-22 ze dne: 18.3.2002 platí do: 18.3.2008 cena (v Kč): 58 nosič: P SUŘ

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Úvodní opakování; 
vydání: 2., platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 15476/2003-22 ze dne: 17.3.2003 platí do: 17.3.2009 cena (v Kč): 58 nosič: P SUŘ

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Výrazy I; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 14520/2002-22 ze dne: 8.3.2002 platí do: 8.3.2008 cena (v Kč): 58 nosič: P SUŘ

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Výrazy II; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 15476/2003-22 ze dne: 17.3.2003 platí do: 17.3.2009 cena (v Kč): 58 nosič: P SUŘ

Šarounová, A. a kol.: Matematika 6, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus

čj.: 15431/2002-22 ze dne: 18.3.2002 platí do: 18.3.2008 cena (v Kč): 72 nosič: P SUŘ

Šarounová, A. a kol.: Matematika 7, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus

čj.: 15474/2003-22 ze dne: 17.3.2003 platí do: 17.3.2009 cena (v Kč): 72 nosič: P SUŘ

Šarounová, A. a kol.: Matematika 8, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus

čj.: 16066/2004-22 ze dne: 2.4.2004 platí do: 2.4.2010 cena (v Kč): 72 nosič: P SUŘ

Šarounová, A. a kol.: Matematika 9, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus

čj.: 11937/2005-22 ze dne: 14.4.2005 platí do: 14.4.2011 cena (v Kč): 72 nosič: P SUŘ

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 6. ročník ZŠ, 1. díl - Opakování z aritmetiky a geometrie; vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 15473/2003-22 ze dne: 17.3.2003 platí do: 17.3.2009 cena (v Kč): 56 nosič: P SUŘ

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 6. ročník ZŠ, 2. díl - Desetinná čísla, dělitelnost; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

Prometheus

čj.: 15473/2003-22 ze dne: 17.3.2003 platí do: 17.3.2009 cena (v Kč): 56 nosič: P SUŘ

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 6. ročník ZŠ, 3. díl - Úhel, trojúhelník, osová souměrnost, krychle a kvádr; 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 15473/2003-22 ze dne: 17.3.2003 platí do: 17.3.2009 cena (v Kč): 56 nosič: P SUŘ

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 7. ročník ZŠ, 1. díl - Zlomky, celá čísla, racionální čísla; vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 12814/2004-22 ze dne: 2.4.2004 platí do: 2.4.2010 cena (v Kč): 56 nosič: P SUŘ

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 7. ročník ZŠ, 2. díl - Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 12814/2004-22 ze dne: 2.4.2004 platí do: 2.4.2010 cena (v Kč): 56 nosič: P SUŘ

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 7. ročník ZŠ, 3. díl - Shodnost, středová souměrnost, čtyřúhelníky, hranoly; 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 12814/2004-22 ze dne: 2.4.2004 platí do: 2.4.2010 cena (v Kč): 56 nosič: P SUŘ

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ, 1. díl - Mocniny a odmocniny, Pythagorova věta, Výrazy; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 11936/2005-22 ze dne: 28.2.2005 platí do: 28.2.2011 cena (v Kč): 64 nosič: P SUŘ

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ, 2. díl - Linearní rovnice, Základy statistiky; vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 11936/2005-22 ze dne: 28.2.2005 platí do: 28.2.2011 cena (v Kč): 64 nosič: P SUŘ

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ, 3. díl - Kruh, kružnice, válec, Konstrukční úlohy; vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 11936/2005-22 ze dne: 28.2.2005 platí do: 28.2.2011 cena (v Kč): 64 nosič: P SUŘ

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ, 1. díl - Lomené výrazy, rovnice, soustavy rovnic; vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 5782/2006-22 ze dne: 15.5.2006 platí do: 15.5.2012 cena (v Kč): 64 nosič: P SUŘ
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Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ, 2. díl - Funkce, podobnost, goniometrické funkce; vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 5782/2006-22 ze dne: 15.5.2006 platí do: 15.5.2012 cena (v Kč): 64 nosič: P SUŘ

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ, 3. díl - Jehlany, kužely, koule, Finanční matematika; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 5782/2006-22 ze dne: 15.5.2006 platí do: 15.5.2012 cena (v Kč): 64 nosič: P SUŘ

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Pracovní sešit k učebnicím matematiky pro 6. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus

čj.: 12814/2004-22 ze dne: 2.4.2004 platí do: 2.4.2010 cena (v Kč): 82 nosič: P SUŘ

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Pracovní sešit k učebnicím matematiky pro 7. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus

čj.: 12814/2004-22 ze dne: 2.4.2004 platí do: 2.4.2010 cena (v Kč): 56 nosič: P SUŘ

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Pracovní sešit k učebnicím matematiky pro 8. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus

čj.: 11936/2005-22 ze dne: 28.2.2005 platí do: 28.2.2011 cena (v Kč): 82 nosič: P SUŘ

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Pracovní sešit k učebnicím matematiky pro 9. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus

čj.: 5782/2006-22 ze dne: 15.5.2006 platí do: 15.5.2012 cena (v Kč): 82 nosič: P SUŘ

Novotná, J. a kol.: Matematika s Betkou 1 (pro 6. ročník základní školy) - učebnice a pracovní sešit; vydání: 1., doložka 
prodloužena

Scientia

čj.: 23683/2001-22 ze dne: 23.8.2001 platí do: 23.8.2007 cena (v Kč): 99, 80 + 41 nosič: P SUŘ

Novotná, J. a kol.: Matematika s Betkou 2 (pro 7. ročník základní školy) - učebnice a pracovní sešit; vydání: 1., doložka 
prodloužena

Scientia

čj.: 23683/2001-22 ze dne: 23.8.2001 platí do: 23.8.2007 cena (v Kč): 110, 30 + 41 nosič: P SUŘ

Novotná, J.; Kubínová, M.; Sýkora, V.: Matematika s Betkou 3 (pro 8. ročník základní školy) - učebnice a pracovní sešit; 
vydání: 1., doložka prodloužena

Scientia

čj.: 23683/2001-22 ze dne: 23.8.2001 platí do: 23.8.2007 cena (v Kč): 120, 80 + 63 nosič: P SUŘ

Novotná, J.; Kubínová, M.; Sýkora, V.: Matematika s Betkou 4 (pro 9. ročník základní školy) - učebnice a pracovní sešit; 
vydání: 1., doložka prodloužena

Scientia

čj.: 23683/2001-22 ze dne: 23.8.2001 platí do: 23.8.2007 cena (v Kč): 140 + 68, 30 nosič: P SUŘ

Trejbal, J. a kol.: Matematika pro 6. ročník ZŠ - 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 23842/2003-22 ze dne: 24.7.2003 platí do: 24.7.2009 cena (v Kč): 73 nosič: P SUŘ

Trejbal, J. a kol.: Matematika pro 7. ročník ZŠ - 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 23842/2003-22 ze dne: 24.7.2003 platí do: 24.7.2009 cena (v Kč): 73 nosič: P SUŘ

Trejbal, J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ - 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 23842/2003-22 ze dne: 24.7.2003 platí do: 24.7.2009 cena (v Kč): 81 nosič: P SUŘ

Trejbal, J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ - 1. díl (polská verze); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 19789/2002-22 ze dne: 22.5.2002 platí do: 22.5.2008 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Trejbal, J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ - 2. díl (polská verze); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 28175/2002-22 ze dne: 18.10.2002 platí do: 18.10.2008 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Trejbal, J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ - 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 23842/2003-22 ze dne: 24.7.2003 platí do: 24.7.2009 cena (v Kč): 79 nosič: P SUŘ

Trejbal, J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ - 1. díl (polská verze); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 25253/2002-22 ze dne: 27.8.2002 platí do: 27.8.2008 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Trejbal, J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ - 2. díl (polská verze); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 28176/2002-22 ze dne: 18.10.2002 platí do: 18.10.2008 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Prvouka

Rezutková, H.; Švejdová, V.: Cestička do školy, I. a II. díl (prvouka pro 1. ročník) - polská verze; vydání: 1. Alter

čj.: 24805/2002-22 ze dne: 16.8.2002 platí do: 16.8.2008 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Rezutková, H.: Svět okolo nás, I. a II. díl (prvouka pro 2. ročník) - polská verze; vydání: 1. Alter

čj.: 24806/2002-22 ze dne: 16.8.2002 platí do: 16.8.2008 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Antoš, I.; Johnová, J.; Kuchtová, V.; Vágová, M.: Můj svět a pohádka; vydání: 1. Dialog

čj.: 4560/2007-22 ze dne: 20.2.2007 platí do: 20.2.2013 cena (v Kč): 129 nosič: P SUŘ
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Kopečková, S.; Tarábková, M.; Klodnerová, J.; Lišková, E.; Janda, L.: Člověk a jeho svět pro 1. ročník ZŠ; vydání: 1. Didaktis

čj.: 10976/2005-22 ze dne: 14.4.2005 platí do: 14.4.2011 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ

Kvasničková, D.; Danielovská, V.: Prvouka pro 3. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fortuna

čj.: 17603/2002-22 ze dne: 22.5.2002 platí do: 22.5.2008 cena (v Kč): 79 + 49 nosič: P SUŘ

Mühlhauserová, H.; Svobodová, J.: Prvouka 1 pro 1. ročník základní školy; vydání: 1. Nová škola

čj.: 15455/2006-22 ze dne: 2.8.2006 platí do: 2.8.2012 cena (v Kč): 70 nosič: P SUŘ

Mühlhauserová, H.; Svobodová, J.: Prvouka 2 pro 2. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Nová škola

čj.: 15455/2006-22 ze dne: 2.8.2006 platí do: 2.8.2012 cena (v Kč): 75 + 40 nosič: P SUŘ

Štiková, V.: Prvouka 3 pro 3. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Nová škola

čj.: 15455/2006-22 ze dne: 2.8.2006 platí do: 2.8.2012 cena (v Kč): 75 + 40 nosič: P SUŘ

Danihelková, H.: Prvouka pro 1. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 20883/2003-22 ze dne: 19.6.2003 platí do: 19.6.2009 cena (v Kč): 35, 7 nosič: P SUŘ

Danihelková, H.: Prvouka pro 2. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 20883/2003-22 ze dne: 19.6.2003 platí do: 19.6.2009 cena (v Kč): 35, 7 nosič: P SUŘ

Šimíčková, H. a kol.: Prvouka pro 3. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 20883/2003-22 ze dne: 19.6.2003 platí do: 19.6.2009 cena (v Kč): 39, 90 + 31, 50 nosič: P SUŘ

Chalupa, J.: Prvouka 3 (aneb Jak Matěj s Klárkou letěli balónem); vydání: 1. Scientia

čj.: 22179/2003-22 ze dne: 26.11.2003 platí do: 26.11.2009 cena (v Kč): 145 nosič: P SUŘ

Müllerová, J.: Prvouka pro 1. ročník (pracovní sešit); vydání: 1. SPL - Práce

čj.: 17261/2005-22 ze dne: 21.9.2005 platí do: 21.9.2011 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Valenta, M.: Prvouka pro 1. ročník (učebnice); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 17261/2005-22 ze dne: 21.9.2005 platí do: 21.9.2011 cena (v Kč): 79 nosič: P SUŘ

Vyskočilová, E.; Machalová, M.; Šebková, A.: Prvouka pro 2. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPL - Práce

čj.: 20315/2003-22 ze dne: 17.6.2003 platí do: 17.6.2009 cena (v Kč): 85 + 49 nosič: P SUŘ

Augusta, P.: Prvouka pro 3. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPL - Práce

čj.: 19309/2003-22 ze dne: 1.3.2004 platí do: 1.3.2010 cena (v Kč): 89 + 49 nosič: P SUŘ

Mladá, J.; Podroužek, V.: Prvouka pro 1. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 15393/2003-22 ze dne: 13.3.2003 platí do: 13.3.2009 cena (v Kč): 75 + 48 nosič: P SUŘ

Mladá, J.; Podroužek, L.: Prvouka pro 2. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 15393/2003-22 ze dne: 13.3.2003 platí do: 13.3.2009 cena (v Kč): 79, 00 + 55, 00 nosič: P SUŘ

Mladá, J.; Podroužek, L.: Prvouka pro 3. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 15393/2003-22 ze dne: 13.3.2003 platí do: 13.3.2009 cena (v Kč): 79, 00 + 55, 00 nosič: P SUŘ

Potůčková, J.: Prvouka pro 1. třídu ZŠ (1. a 2. díl); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Studio 1+1

čj.: 10606/2005-22 ze dne: 14.4.2005 platí do: 14.4.2011 cena (v Kč): po 33, 50 nosič: P SUŘ

Potůčková, J.: Prvouka pro 2. ročník, 1. a 2. díl; vydání: 1. Studio 1+1

čj.: 25628/2002-22 ze dne: 3.9.2002 platí do: 3.9.2008 cena (v Kč): 55 + 48 nosič: P SUŘ

Přírodověda

Čížková, V.; Bradáčová, L.: Přehledy živé přírody pro 3. až 5. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 18594/2001-22 ze dne: 16.7.2001 platí do: 16.7.2007 cena (v Kč): 46, 2 nosič: P SUŘ

Kholová, H.: Přírodověda pro 4. ročník, 1. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 18594/2001-22 ze dne: 16.7.2001 platí do: 16.7.2007 cena (v Kč): 44 nosič: P SUŘ

Novotný, A. a kol.: Přírodověda pro 4. ročník, 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 18594/2001-22 ze dne: 16.7.2001 platí do: 16.7.2007 cena (v Kč): 37, 8 nosič: P SUŘ

Kholová, H.: Přírodověda pro 5. ročník, 1. díl - Život na Zemi; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 18594/2001-22 ze dne: 16.7.2001 platí do: 16.7.2007 cena (v Kč): 35, 2 nosič: P SUŘ
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Holovská, H.; Rükl, A.: Přírodověda pro 5. ročník, 2. díl - Země ve vesmíru; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 18594/2001-22 ze dne: 16.7.2001 platí do: 16.7.2007 cena (v Kč): 27, 4 nosič: P SUŘ

Bradáč, P.; Kolář, M.: Přírodověda pro 5. ročník, 3. díl - Člověk a technika; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 18594/2001-22 ze dne: 16.7.2001 platí do: 16.7.2007 cena (v Kč): 27, 4 nosič: P SUŘ

Štiková, V.: Přírodověda 4 pro 4. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Nová škola

čj.: 18565/2003-22 ze dne: 28.4.2003 platí do: 28.4.2009 cena (v Kč): 49 + 35 nosič: P SUŘ

Matyášek, J.; Štiková, V.; Trna, J.: Přírodověda 5 pro 5. ročník základní školy; vydání: 1. Nová škola

čj.: 22121/2004-22 ze dne: 12.8.2004 platí do: 12.8.2010 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Jurčák, J.: Přírodověda pro 4. ročník (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 23809/2003-22 ze dne: 23.7.2003 platí do: 23.7.2009 cena (v Kč): 56, 70 + 23, 
10 + 31, 50

nosič: P SUŘ

Jurčák, J.: Přírodověda pro 5. ročník (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 31386/2002-22 ze dne: 8.1.2003 platí do: 8.1.2009 cena (v Kč): 56, 70 + 23, 
10 + 31, 50

nosič: P SUŘ

Komanová, E.; Ziegler, V.: Přírodověda 4 pro 4. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Scientia

čj.: 32847/2002-22 ze dne: 16.12.2002 platí do: 16.12.2008 cena (v Kč): 120, 80 + 
36, 80

nosič: P SUŘ

Komanová, E.; Ziegler, V.: Přírodověda 5 pro 5. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Scientia

čj.: 32847/2002-22 ze dne: 16.12.2002 platí do: 16.12.2008 cena (v Kč): 120, 8 nosič: P SUŘ

Mladá, J.; Podroužek, V.: Přírodověda pro 4. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 23838/2003-22 ze dne: 31.7.2003 platí do: 31.7.2009 cena (v Kč): 87 + 63 nosič: P SUŘ

Mladá, J.; Podroužek, V.: Přírodověda pro 5. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 23838/2003-22 ze dne: 31.7.2003 platí do: 31.7.2009 cena (v Kč): 87 + 59 nosič: P SUŘ

Vlastivěda

Danielovská, V.; Tupý, K.: Vlastivěda pro 5. ročník - pracovní sešit; vydání: 1. Albra

čj.: 28706/2002-22 ze dne: 25.10.2002 platí do: 25.10.2008 cena (v Kč): 39 nosič: P SUŘ

Danielovská, V.; Tupý, K.: Vlastivěda pro 5. ročník - učebnice vlastivědy pro 5. ročník; vydání: 1. Albra

čj.: 17179/2002-22 ze dne: 24.5.2002 platí do: 24.5.2008 cena (v Kč): 99 nosič: P SUŘ

Čapka, F.; Klíma, B.: Kartonová příloha k učebnicím vlastivědy - Obrazy z českých dějin; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Alter

čj.: 21580/2001-22 ze dne: 16.7.2001 platí do: 16.7.2007 cena (v Kč): 14 nosič: P SUŘ

Chalupa, P.: Vlastivěda - Naše vlast; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 21580/2001-22 ze dne: 16.7.2001 platí do: 16.7.2007 cena (v Kč): 45, 4 nosič: P SUŘ

Čapka, F.: Vlastivěda - Obrazy z novějších českých dějin; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 21580/2001-22 ze dne: 16.7.2001 platí do: 16.7.2007 cena (v Kč): 45, 4 nosič: P SUŘ

Harna, J.: Vlastivěda - Obrazy ze starších českých dějin; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 21580/2001-22 ze dne: 16.7.2001 platí do: 16.7.2007 cena (v Kč): 45, 4 nosič: P SUŘ

Chalupa, P.: Vlastivěda - Putování po České republice; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 21580/2001-22 ze dne: 16.7.2001 platí do: 16.7.2007 cena (v Kč): 45, 4 nosič: P SUŘ

Chalupa, P.: Vlastivěda - Putování po Evropě; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 21580/2001-22 ze dne: 16.7.2001 platí do: 16.7.2007 cena (v Kč): 45, 4 nosič: P SUŘ

Mandelová, H.: Moje vlast. O naší zemi, jejích obyvatelích a minulosti.; vydání: 1. Dialog

čj.: 20599/2006-22 ze dne: 11.1.2007 platí do: 11.1.2013 cena (v Kč): 129 nosič: P SUŘ

Danielovská, V.; Tupý, K.: Vlastivěda pro 4. a 5. ročník základní školy, 1. část, 4. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Fortuna

čj.: 23285/2003-22 ze dne: 18.8.2003 platí do: 18.8.2009 cena (v Kč): 79 + 44 nosič: P SUŘ
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Danielovská, V.; Tupý, K.: Vlastivěda pro 4. a 5. ročník základní školy, 2. část, 5. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Fortuna

čj.: 23285/2003-22 ze dne: 18.8.2003 platí do: 18.8.2009 cena (v Kč): 79 + 44 nosič: P SUŘ

Klímová a kol.: Vlastivědné mapy pro 1. stupeň základních škol; vydání: 1. Kartografi e Praha

čj.: 13037/2003-22 ze dne: 13.2.2003 platí do: 13.2.2009 cena (v Kč): 85 nosič: P SUŘ

Semotanová, E.: Dějiny trochu jinak: Doba císaře Rudolfa II. (16./17. století); vydání: 1. Kartografi e Praha

čj.: 17029/2005-22 ze dne: 3.11.2005 platí do: 3.11.2011 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Semotanová, E.: Dějiny trochu jinak: Doba knížete a krále Vladislava II. (12. století); vydání: 1. Kartografi e Praha

čj.: 17029/2005-22 ze dne: 3.11.2005 platí do: 3.11.2011 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Semotanová, E.: Dějiny trochu jinak: Doba knížete Břetislava (11. století); vydání: 1. Kartografi e Praha

čj.: 17029/2005-22 ze dne: 3.11.2005 platí do: 3.11.2011 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Semotanová, E.: Dějiny trochu jinak: Doba knížete Přemysla Otakara II. (13. století); vydání: 1. Kartografi e Praha

čj.: 17029/2005-22 ze dne: 3.11.2005 platí do: 3.11.2011 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Semotanová, E.: Dějiny trochu jinak: Doba knížete Václava (10. století); vydání: 1. Kartografi e Praha

čj.: 17029/2005-22 ze dne: 3.11.2005 platí do: 3.11.2011 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Semotanová, E.: Dějiny trochu jinak: Doba krále Jiřího z Poděbrad (15. století); vydání: 1. Kartografi e Praha

čj.: 17029/2005-22 ze dne: 3.11.2005 platí do: 3.11.2011 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Semotanová, E.: Dějiny trochu jinak: Doba krále Karla IV. (14. století); vydání: 1. Kartografi e Praha

čj.: 17029/2005-22 ze dne: 3.11.2005 platí do: 3.11.2011 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Stříbrná, I. a kol.: Vlastivěda 4 - Hlavní události nejstarších českých dějin (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Nová škola

čj.: 16214/2004-22 ze dne: 8.6.2004 platí do: 8.6.2010 cena (v Kč): 59 + 35 nosič: P SUŘ

Štiková, V.: Vlastivěda 4 - Poznáváme Českou republiku (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Nová škola

čj.: 25151/2003-22 ze dne: 20.8.2003 platí do: 20.8.2009 cena (v Kč): 49 + 33 nosič: P SUŘ

Štiková, V.: Vlastivěda 5 - Česká republika jako součást Evropy (učebnice a pracovní sešit pro 5. ročník); vydání: 1. Nová škola

čj.: 15234/2004-22 ze dne: 27.4.2004 platí do: 27.4.2010 cena (v Kč): 59 + 33 nosič: P SUŘ

Čapka, F.: Vlastivěda 5 - Významné události nových českých dějin (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Nová škola

čj.: 17964/2005-22 ze dne: 10.6.2005 platí do: 10.6.2011 cena (v Kč): 59 + 33 nosič: P SUŘ

Hronek, M.: Vlastivěda 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 32845/2002-22 ze dne: 20.1.2003 platí do: 20.1.2009 cena (v Kč): 73, 50 + 23, 
10

nosič: P SUŘ

Hronek, M.: Vlastivěda 5 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2. aktualizované, platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 22712/2003-22 ze dne: 1.7.2003 platí do: 1.7.2009 cena (v Kč): 73, 50 + 23, 
10

nosič: P SUŘ

Augusta, P.; Honzák, F.: Vlastivěda pro 4. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 14444/2006-22 ze dne: 14.7.2006 platí do: 14.7.2012 cena (v Kč): 85 + 39 nosič: P SUŘ

Augusta, P.; Honzák, F.: Vlastivěda pro 5. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 14444/2006-22 ze dne: 14.7.2006 platí do: 14.7.2012 cena (v Kč): 85 + 39 nosič: P SUŘ

Bloudková, M.; Borecký, D.; Dvořák, D.: Pracovní sešit k učebnici Vlastivěda pro 4. ročník ZŠ; vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 22868/2002-22 ze dne: 9.7.2002 platí do: 9.7.2008 cena (v Kč): 63 nosič: P SUŘ

Bloudková, M.; Dvořák, D.; Chalupa, P.: Pracovní sešit k učebnici Vlastivěda pro 5. ročník ZŠ; vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 24600/2002-22 ze dne: 19.8.2002 platí do: 19.8.2008 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Chalupa, P. a kol.: Vlastivěda pro 4. ročník ZŠ; vydání: 2., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 16904/2002-22 ze dne: 5.4.2002 platí do: 5.4.2008 cena (v Kč): 75 nosič: P SUŘ

Chalupa, P. a kol.: Vlastivěda pro 5. ročník ZŠ; vydání: 2., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 20511/2002-22 ze dne: 30.5.2002 platí do: 30.5.2008 cena (v Kč): 75 nosič: P SUŘ
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Chemie
Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J.: Základy chemie 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., doložka prodloužena Fortuna

čj.: 16065/2003-22 ze dne: 21.3.2003 platí do: 21.3.2009 cena (v Kč): 99 + 49 nosič: P SUŘ

Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J.: Základy chemie 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., doložka prodloužena Fortuna

čj.: 16065/2003-22 ze dne: 21.3.2003 platí do: 21.3.2009 cena (v Kč): 99 + 49 nosič: P SUŘ

Beneš, P.; Pumpr, V.; Adamec, M.; Janoušková, S.: Základy chemie - klíč k úspěšnému studiu; vydání: 1. Fortuna

čj.: 18196/2006-22 ze dne: 30.8.2006 platí do: 30.8.2012 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J.: Základy praktické chemie 1 pro 8. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., doložka 
prodloužena

Fortuna

čj.: 22694/2003-22 ze dne: 3.7.2003 platí do: 3.7.2009 cena (v Kč): 99 + 59 nosič: P SUŘ

Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J.: Základy praktické chemie 2 pro 9. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., doložka 
prodloužena

Fortuna

čj.: 22694/2003-22 ze dne: 3.7.2003 platí do: 3.7.2009 cena (v Kč): 99 + 59 nosič: P SUŘ

Beneš, P.; Pumpr, V.; Frýzková: Základy praktické chemie a náš život (pracovní sešit); vydání: 1. Fortuna

čj.: 22785/2005-22 ze dne: 16.9.2005 platí do: 16.9.2011 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Škoda, J.; Doulík, P.: Chemie pro 8. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 5711/2006-22 ze dne: 4.5.2006 platí do: 4.5.2012 cena (v Kč): 129 + 69 nosič: P SUŘ

Bílek, M; Rychtera, J.: Chemie pro 8. ročník ZŠ (učebnice a laboratorní cvičení); vydání: 1., platnost doložky prodloužena MOBY DICK

čj.: 302/2006-22 ze dne: 17.2.2006 platí do: 17.2.2012 cena (v Kč): 130 + 50 nosič: P SUŘ

Bílek, M; Rychtera, J.: Chemie pro 9. ročník ZŠ (učebnice a laboratorní cvičení); vydání: 1., platnost doložky prodloužena MOBY DICK

čj.: 301/2006-22 ze dne: 17.2.2006 platí do: 17.2.2012 cena (v Kč): 160 + 50 nosič: P SUŘ

Karger, I.; Pečová, D.; Peč, P.: Chemie I pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (učebnice a pracovní 
sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Prodos

čj.: 11649/2005-22 ze dne: 19.7.2005 platí do: 19.7.2011 cena (v Kč): 126/94, 50 + 
37, 80/25, 20 (učitelská/

žákovská verze)

nosič: P SUŘ

Pečová, D.; Karger, I.; Peč, P.: Chemie II pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (učebnice a pracovní 
sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Prodos

čj.: 11678/2005-22 ze dne: 19.7.2005 platí do: 19.7.2011 cena (v Kč): 126/94, 50 + 
37, 80/25, 20 (učitelská/

žákovská verze)

nosič: P SUŘ

Los, P.: Chemie se nebojíme - 2. díl chemie pro základní školu; vydání: 1., doložka prodloužena Scientia

čj.: 26798/2001-22 ze dne: 10.10.2001 platí do: 10.10.2007 cena (v Kč): 95, 6 nosič: P SUŘ

Los, P.; Klečková, M.: Kamarádka chemie aneb chemie pro každý den (praktická příručka k učebnicím chemie); vydání: 1., 
doložka prodloužena

Scientia

čj.: 26799/2001-22 ze dne: 10.10.2001 platí do: 10.10.2007 cena (v Kč): 80, 9 nosič: P SUŘ

Los, P.: Nebojte se chemie - 1. díl chemie pro základní školu (pracovní sešit); vydání: 1., doložka prodloužena Scientia

čj.: 26797/2001-22 ze dne: 10.10.2001 platí do: 10.10.2007 cena (v Kč): 18, 9 nosič: P SUŘ

Los, P.: Nebojte se chemie - 1. díl chemie pro základní školu (učebnice); vydání: 1., doložka prodloužena Scientia

čj.: 26796/2001-22 ze dne: 10.10.2001 platí do: 10.10.2007 cena (v Kč): 93, 5 nosič: P SUŘ

Čtrnáctová, H. a kol.: Chemie pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 22883/2003-22 ze dne: 4.7.2003 platí do: 4.7.2009 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ

Novotný, P. a kol.: Chemie pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 22883/2003-22 ze dne: 4.7.2003 platí do: 4.7.2009 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ

Fyzika

Rauner, K. a kol.: Fyzika pro 6. ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 13488/2004-22 ze dne: 11.6.2004 platí do: 11.6.2010 cena (v Kč): 119 + 59 nosič: P SUŘ

Rauner, K. a kol.: Fyzika pro 7. ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 13402/2005-22 ze dne: 6.5.2005 platí do: 6.5.2011 cena (v Kč): 119 + 59 nosič: P SUŘ
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Kubínek, R.; Davidová, J.; Holubová, R.; Weinlich, R.; : Fyzika I (učebnice 1. a 2. díl, pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1. Prodos

čj.: 16770/2005-22 ze dne: 20.6.2005 platí do: 20.6.2011 cena (v Kč): U po 64/140, 
Ps 38/80 + 30/80

nosič: P SUŘ

Kubínek, R.; Weinlichová, J.; Holubová, R.; Weinlich, R.: Fyzika II (učebnice 1. díl, pracovní sešit 1. díl); vydání: 1. Prodos

čj.: 9836/2006-22 ze dne: 1.8.2006 platí do: 1.8.2012 cena (v Kč): 65 + 30 nosič: P SUŘ

Lepil, O.: Doplněk k učivu fyziky pro 8. a 9. ročník ZŠ s rozšířeným vyučováním matematice a přírodovědným předmětům; 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 15475/2003-22 ze dne: 17.3.2003 platí do: 17.3.2009 cena (v Kč): 66 nosič: P SUŘ

Bohuněk, J.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 6. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus

čj.: 5784/2006-22 ze dne: 18.5.2006 platí do: 18.5.2012 cena (v Kč): 32 nosič: P SUŘ

Bohuněk, J.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus

čj.: 5784/2006-22 ze dne: 18.5.2006 platí do: 18.5.2012 cena (v Kč): 32 nosič: P SUŘ

Bohuněk, J.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus

čj.: 5784/2006-22 ze dne: 18.5.2006 platí do: 18.5.2012 cena (v Kč): 35 nosič: P SUŘ

Bohuněk, J.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus

čj.: 5784/2006-22 ze dne: 18.5.2006 platí do: 18.5.2012 cena (v Kč): 38 nosič: P SUŘ

Macháček, M.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1. Prometheus

čj.: 27918/2001-22 ze dne: 6.11.2001 platí do: 6.11.2007 cena (v Kč): 36 nosič: P SUŘ

Kolářová, R.; Bohuněk, J.: Fyzika pro 6. ročník ZŠ; vydání: 2., přepracované vydání Prometheus

čj.: 19905/2002-22 ze dne: 10.6.2002 platí do: 10.6.2008 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ

Kolářová, R.; Bohuněk, J.: Fyzika pro 7. ročník ZŠ; vydání: 2., přepracované vydání Prometheus

čj.: 22047/2003-22 ze dne: 3.7.2003 platí do: 3.7.2009 cena (v Kč): 94 nosič: P SUŘ

Kolářová, R.; Bohuněk, J.: Fyzika pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus

čj.: 11935/2005-22 ze dne: 13.4.2005 platí do: 13.4.2011 cena (v Kč): 85 nosič: P SUŘ

Kolářová, R. a kol.: Fyzika pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus

čj.: 5784/2006-22 ze dne: 18.5.2006 platí do: 18.5.2012 cena (v Kč): 99 nosič: P SUŘ

Macháček, M.: Fyzika pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 5785/2006-22 ze dne: 18.5.2006 platí do: 18.5.2012 cena (v Kč): 109 nosič: P SUŘ

Macháček, M.: Fyzika pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 5785/2006-22 ze dne: 18.5.2006 platí do: 18.5.2012 cena (v Kč): 108 nosič: P SUŘ

Macháček, M.: Fyzika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 5785/2006-22 ze dne: 18.5.2006 platí do: 18.5.2012 cena (v Kč): 108 nosič: P SUŘ

Macháček, M.: Fyzika pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 5785/2006-22 ze dne: 18.5.2006 platí do: 18.5.2012 cena (v Kč): 108 nosič: P SUŘ

Jáchim, F.; Tesař, J.: Fyzika pro 6. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 10605/2005-22 ze dne: 18.5.2005 platí do: 18.5.2011 cena (v Kč): 85 nosič: P SUŘ

Jáchim, F.; Tesař, J.: Fyzika pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 10605/2005-22 ze dne: 18.5.2005 platí do: 18.5.2011 cena (v Kč): 87 nosič: P SUŘ

Jáchim, F.; Tesař, J.: Fyzika pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 10605/2005-22 ze dne: 18.5.2005 platí do: 18.5.2011 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ

Jáchim, F.; Tesař, J.: Fyzika pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 10605/2005-22 ze dne: 18.5.2005 platí do: 18.5.2011 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ

Tesař, J.; Jáchim, F.: Fyzika I (Fyzikální veličiny a jejich měření); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 22062/2006-22 ze dne: 11.12.2006 platí do: 11.12.2012 cena (v Kč): 85 nosič: P SUŘ
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Přírodopis
Kvasničková, D. a kol.: Ekologický přírodopis pro 6. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií (učebnice a pracovní 
sešit); vydání: 2., platnost doložky prodloužena

Fortuna

čj.: 18806/2006-22 ze dne: 10.11.2006 platí do: 10.11.2012 cena (v Kč): 99 + 49 nosič: P SUŘ

Kvasničková, D. a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií (učebnice 1. a 2. část 
a pracovní sešit); vydání: 2. upravené, platnost doložky prodloužena

Fortuna

čj.: 15301/2006-22 ze dne: 14.9.2006 platí do: 14.9.2012 cena (v Kč): 97 + 87 + 49 nosič: P SUŘ

Kvasničková, D. a kol.: Ekologický přírodopis pro 8. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií (učebnice a pracovní 
sešit); vydání: 2. upravené, platnost doložky prodloužena

Fortuna

čj.: 18804/2006-22 ze dne: 10.11.2006 platí do: 10.11.2012 cena (v Kč): 89 + 53 nosič: P SUŘ

Kvasničková, D. a kol.: Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií (učebnice a pracovní 
sešit); vydání: 2., platnost doložky prodloužena

Fortuna

čj.: 18803/2006-22 ze dne: 10.11.2006 platí do: 10.11.2012 cena (v Kč): 98 + 49 nosič: P SUŘ

Kvasničková, D.: Základy ekologie; vydání: 3., upravené, platnost doložky prodloužena Fortuna

čj.: 23221/2003-22 ze dne: 10.7.2003 platí do: 10.7.2009 cena (v Kč): 112 nosič: P SUŘ

Čabradová, V.; Hasch, F.; Sejpka, J.; Vaněčková, I.: Přírodopis pro 6. ročník ZŠ a primu víceletých gymnázií; vydání: 1. Fraus

čj.: 33090/2003-22 ze dne: 9.12.2003 platí do: 9.12.2009 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Čabradová, V. a kol.: Přírodopis pro 6. ročník ZŠ a primu víceletých gymnázií (pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 16894/2004-22 ze dne: 23.8.2004 platí do: 23.8.2010 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Čabradová, V. a kol.: Přírodopis pro 7. ročník ZŠ a primu víceletých gymnázií (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 13043/2005-22 ze dne: 11.5.2005 platí do: 11.5.2011 cena (v Kč): 129 + 59 nosič: P SUŘ

Toběrná, V.; Švecová, M.: Botanika II (Vyšší rostliny); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Nakladatelství České 
geografi cké společnosti

čj.: 11984/2005-22 ze dne: 30.9.2005 platí do: 30.9.2011 cena (v Kč): 83 nosič: P SUŘ

Maleninský, M.; Novák, J.: Zoologie II (Obratlovci); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Nakladatelství České 
geografi cké společnosti

čj.: 11984/2005-22 ze dne: 30.9.2005 platí do: 30.9.2011 cena (v Kč): 85 nosič: P SUŘ

Maleninský, M.; Škoda, B.; Smrž, J.: Přírodopis pro 6. ročník; vydání: 1. Nakladatelství České 
geografi cké společnosti

čj.: 22068/2003-22 ze dne: 24.7.2003 platí do: 24.7.2009 cena (v Kč): 97 nosič: P SUŘ

Maleninský, M. a kol.: Přírodopis pro 8. a 9. ročník; vydání: 1. Nakladatelství České 
geografi cké společnosti

čj.: 22175/2003-22 ze dne: 1.9.2003 platí do: 1.9.2009 cena (v Kč): 99 nosič: P SUŘ

Froněk, J.; Jurčák, J. a kol.: Přírodopis 6 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2. aktualizované, platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 26253/2003-22 ze dne: 7.1.2004 platí do: 7.1.2010 cena (v Kč): 84 + 29, 40 nosič: P SUŘ

Froněk, J.; Jurčák, J. a kol.: Přírodopis 7 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 23810/2003-22 ze dne: 23.7.2003 platí do: 23.7.2009 cena (v Kč): 98, 70 + 31, 
50

nosič: P SUŘ

Kantorek, J.; Froněk, J.; Jurčák, J. a kol.: Přírodopis 8 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 11430/2005-22 ze dne: 8.8.2005 platí do: 8.8.2011 cena (v Kč): 98, 70 + 31, 
50

nosič: P SUŘ

Zapletal, J.; Janoška, M.; Tomančáková, M.: Přírodopis 9 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Prodos

čj.: 14 332/2006-22 ze dne: 11.8.2006 platí do: 11.8.2012 cena (v Kč): 88 + 31 nosič: P SUŘ

Dobroruka, L., J. a kol.: Přírodopis I pro 6. ročník ZŠ; vydání: 1. Scientia

čj.: 28650/2003-22 ze dne: 15.10.2003 platí do: 15.10.2009 cena (v Kč): 129, 2 nosič: P SUŘ

Dobroruka, L., J. a kol.: Přírodopis II pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1. Scientia

čj.: 28650/2003-22 ze dne: 15.10.2003 platí do: 15.10.2009 cena (v Kč): 140, 7 nosič: P SUŘ

Dobroruka, L., J. a kol.: Přírodopis III pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1. Scientia

čj.: 28650/2003-22 ze dne: 15.10.2003 platí do: 15.10.2009 cena (v Kč): 130 nosič: P SUŘ

Cílek, V. a kol.: Přírodopis IV pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1. Scientia

čj.: 28650/2003-22 ze dne: 15.10.2003 platí do: 15.10.2009 cena (v Kč): 120 nosič: P SUŘ
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Černík, V.; Bičík, V.; Martinec, Z.: Přírodopis III pro 8. ročník ZŠ - Biologie člověka; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 23840/2003-22 ze dne: 28.7.2003 platí do: 28.7.2009 cena (v Kč): 98 nosič: P SUŘ

Černík, V.; Martinec, Z.; Vítek, J.: Přírodopis IV pro 9. ročník ZŠ - Mineralogie a geologie; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 23840/2003-22 ze dne: 28.7.2003 platí do: 28.7.2009 cena (v Kč): 98 nosič: P SUŘ

Černík, V.; Bičík, V.; Martinec, Z.: Přírodopis pro 6. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 23840/2003-22 ze dne: 28.7.2003 platí do: 28.7.2009 cena (v Kč): 117 nosič: P SUŘ

Černík, V.; Bičík, V.; Bičíková, L.: Přírodopis pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 23840/2003-22 ze dne: 28.7.2003 platí do: 28.7.2009 cena (v Kč): 117 nosič: P SUŘ

Zeměpis

Pavlů, R.; Seifert, V.: Zeměpis pro 6. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií - Krajinná sféra I; vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

Alter

čj.: 20723/2004-22 ze dne: 10.8.2004 platí do: 10.8.2010 cena (v Kč): 42 nosič: P SUŘ

Kholová, H.; Pavlů, R.: Zeměpis pro 6. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií - Krajinná sféra II; vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

Alter

čj.: 20723/2004-22 ze dne: 10.8.2004 platí do: 10.8.2010 cena (v Kč): 52 nosič: P SUŘ

Holovská, H; Pavlů, R. a kol.: Zeměpis pro 6. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií - Vesmír, mapa; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Alter

čj.: 20723/2004-22 ze dne: 10.8.2004 platí do: 10.8.2010 cena (v Kč): 42 nosič: P SUŘ

Pluskal, M.; Bradáč, P.; Kraus, P.; Krausová, M.: Zeměpis pro 8. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií - Společenské 
složky krajiny a politická mapa světa; vydání: 1.

Alter

čj.: 14040/2003-22 ze dne: 23.6.2003 platí do: 23.6.2009 cena (v Kč): 97 nosič: P SUŘ

Holeček, M. a kol.: Česká republika - Zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií; vydání: 4., upravené, 
platnost doložky prodloužena

Fortuna

čj.: 11206/2005-22 ze dne: 18.4.2005 platí do: 18.4.2011 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ

Baar, V.: Politická mapa dnešního světa - Zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fortuna

čj.: 10770/2005-22 ze dne: 18.4.2005 platí do: 18.4.2011 cena (v Kč): 57 nosič: P SUŘ

Mirvald, S.; Štulc, M.; Kopp, J.: Společenské a hospodářské složky krajiny - Zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ a nižší ročníky 
víceletých gymnázií (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Fortuna

čj.: 21768/2003-22 ze dne: 17.6.2003 platí do: 17.6.2009 cena (v Kč): 89 + 48 nosič: P SUŘ

Brinke, J. a kol.: Zeměpis Ameriky, Asie a Evropy; vydání: 2., přepracované Fortuna

čj.: 17602/2002-22 ze dne: 15.4.2002 platí do: 15.4.2008 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ

Baar, V.: Zeměpis Ameriky, Asie a Evropy - pracovní sešit; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fortuna

čj.: 10769/2005-22 ze dne: 18.4.2005 platí do: 18.4.2011 cena (v Kč): 49 nosič: P SUŘ

Červený, P.; Dokoupil, J.; Kopp, J.; Matušková, A.; Mentlík, P.: Zeměpis pro 6. ročník základní školy a primu víceletého 
gymnázia; vydání: 1.

Fraus

čj.: 18985/2003-22 ze dne: 17.7.2003 platí do: 17.7.2009 cena (v Kč): 99 nosič: P SUŘ

Dvořák, J.; Kohoutová, A.; Taibr, P.: Zeměpis pro 7. ročník základní školy a víceleté gymnázium (učebnice a pracovní sešit); 
vydání: 1.

Fraus

čj.: 20324/2005-22 ze dne: 2.9.2005 platí do: 2.9.2011 cena (v Kč): 119 + 59 nosič: P SUŘ

Anděl, J.; Jeřábek, M.; Kastner, J.; Peštová, J.: Zeměpis pro 8. ročník základní školy a víceleté gymnázium 
(učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

Fraus

čj.: 15453/2006-22 ze dne: 31.10.2006 platí do: 31.10.2012 cena (v Kč): 129 + 59 nosič: P SUŘ

Kühnlová, H.: Život v našem regionu pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1. Fraus

čj.: 14885/2006-22 ze dne: 13.12.2006 platí do: 13.12.2012 cena (v Kč): 179 nosič: P SUŘ

kol. autorů: Česká republika - Sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1. Kartografi e Praha

čj.: 2180/2006-22 ze dne: 27.1.2006 platí do: 27.1.2012 cena (v Kč): 55 nosič: P SUŘ

kol. autorů: Evropa - Sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1. Kartografi e Praha

čj.: 14878/2006-22 ze dne: 1.9.2006 platí do: 1.9.2012 cena (v Kč): 129 nosič: P SUŘ
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kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Afrika, Austrálie, Oceánie; vydání: 1. Kartografi e Praha

čj.: 17348/2005-22 ze dne: 10.6.2005 platí do: 10.6.2011 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Amerika; vydání: 1. Kartografi e Praha

čj.: 17348/2005-22 ze dne: 10.6.2005 platí do: 10.6.2011 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Asie; vydání: 1. Kartografi e Praha

čj.: 17348/2005-22 ze dne: 10.6.2005 platí do: 10.6.2011 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

kol. autorů: Školní atlas Evropy; vydání: 1. Kartografi e Praha

čj.: 19346/2001-22 ze dne: 12.6.2001 platí do: 12.6.2007 cena (v Kč): 129 nosič: P SUŘ

kol. autorů: Školní atlas světa; vydání: 1., 2. dotisk Kartografi e Praha

čj.: 21164/2004-22 ze dne: 22.12.2004 platí do: 22.12.2010 cena (v Kč): 279 nosič: P SUŘ

Kühnlová; H.: Zeměpis pro 9. ročník ZŠ - Tady jsem doma; vydání: 2., upravené, platnost doložky prodloužena MOBY DICK

čj.: 12072/2004-22 ze dne: 24.1.2005 platí do: 24.1.2011 cena (v Kč): 53 nosič: P

Lorenc, P.: Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ - Daleké světadíly a oceány; vydání: 2., upravené, platnost doložky prodloužena MOBY DICK

čj.: 12072/2004-22 ze dne: 24.1.2005 platí do: 24.1.2011 cena (v Kč): 77 nosič: P SUŘ

Lorenc, P.: Zeměpis pro 6. ročník ZŠ - Živá planeta; vydání: 2., upravené, platnost doložky prodloužena MOBY DICK

čj.: 12072/2004-22 ze dne: 24.1.2005 platí do: 24.1.2011 cena (v Kč): 72, 8 nosič: P SUŘ

Lorenc, P.: Zeměpis pro 7. ročník ZŠ - Největší světadíl na Zemi; vydání: 2., upravené, platnost doložky prodloužena MOBY DICK

čj.: 12072/2004-22 ze dne: 24.1.2005 platí do: 24.1.2011 cena (v Kč): 92 nosič: P SUŘ

Lorenc, P.: Zeměpis pro 8. ročník ZŠ - Lidé na živé planetě; vydání: 2., upravené, platnost doložky prodloužena MOBY DICK

čj.: 12072/2004-22 ze dne: 1.9.2005 platí do: 1.9.2011 cena (v Kč): 87 nosič: P SUŘ

Lorenc, P.: Zeměpis pro 9. ročník ZŠ - Česká republika; vydání: 2., upravené, platnost doložky prodloužena MOBY DICK

čj.: 12072/2004-22 ze dne: 1.9.2005 platí do: 1.9.2011 cena (v Kč): 95 nosič: P SUŘ

Kühnlová, H.: Zeměpis naší vlasti (pracovní sešit); vydání: 2., doložka prodloužena Nakladatelství České 
geografi cké společnosti

čj.: 23890/2002-22 ze dne: 14.8.2002 platí do: 14.8.2008 cena (v Kč): 47 nosič: P SUŘ

Řezníčková, D.: Zeměpis světa - Evropa (pracovní sešit); vydání: 1. Nakladatelství České 
geografi cké společnosti

čj.: 14850/2004-22 ze dne: 10.6.2004 platí do: 10.6.2010 cena (v Kč): 49 nosič: P SUŘ

Kühnlová, H.: Zeměpis světa - kontinenty (pracovní sešit); vydání: 1. Nakladatelství České 
geografi cké společnosti

čj.: 14850/2004-22 ze dne: 10.6.2004 platí do: 10.6.2010 cena (v Kč): 49 nosič: P SUŘ

Červinka, P.; Tampír, V.: Přírodní prostředí Země; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Nakladatelství České 
geografi cké společnosti

čj.: 20165/2002-22 ze dne: 24.5.2002 platí do: 24.5.2008 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ

Valenta, V.; Herink, J. a kol.: Současný svět; vydání: 1. Nakladatelství České 
geografi cké společnosti

čj.: 14850/2004-22 ze dne: 10.6.2004 platí do: 10.6.2010 cena (v Kč): 105 nosič: P SUŘ

Řezníčková, D.: Současný svět (pracovní sešit); vydání: 1. Nakladatelství České 
geografi cké společnosti

čj.: 19355/2005-22 ze dne: 1.9.2005 platí do: 1.9.2011 cena (v Kč): 49 nosič: P SUŘ

Kastner, J.; Holeček, M.; Krajíček, L. a kol.: Zeměpis naší vlasti; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Nakladatelství České 
geografi cké společnosti

čj.: 10967/2002-22 ze dne: 8.3.2002 platí do: 8.3.2008 cena (v Kč): 99 nosič: P SUŘ

Holeček, M.; Janský, B.; Tlach, B.: Zeměpis světa 1; vydání: 3. upravené, doložka prodloužena Nakladatelství České 
geografi cké společnosti

čj.: 26933/2004-22 ze dne: 12.1.2005 platí do: 12.1.2011 cena (v Kč): 79 nosič: P SUŘ

Holeček, M.; Janský, B. a kol.: Zeměpis světa 2 (Amerika, Asie); vydání: 2., doložka prodloužena Nakladatelství České 
geografi cké společnosti

čj.: 31636/2001-22 ze dne: 7.12.2001 platí do: 7.12.2007 cena (v Kč): 79 nosič: P SUŘ

Jeřábek, M.; Vilímek, V.: Zeměpis světa 3 (Evropa); vydání: 2., doložka prodloužena Nakladatelství České 
geografi cké společnosti

čj.: 22815/2001-22 ze dne: 5.9.2001 platí do: 5.9.2007 cena (v Kč): 79 nosič: P SUŘ
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Voženílek, V.; Demek, J.: Zeměpis 1 - Planeta Země, Glóbus a mapa, Přírodní složky a oblasti Země (učebnice a pracovní 
sešit - žákovská/učitelská verze); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Prodos

čj.: 16994/2006-22 ze dne: 29.8.2006 platí do: 29.8.2012 cena (v Kč): U 84/126, 
PS 42

nosič: P SUŘ

Voženílek, V.; Demek, J.: Zeměpis 2 - Zeměpis oceánů a světadílů (1) (učebnice a pracovní sešit - žákovská/učitelská verze); 
vydání: 1.

Prodos

čj.: 13940/2001-22 ze dne: 25.4.2001 platí do: 25.4.2007 cena (v Kč): U 63/105, 
PS 42

nosič: P SUŘ

Voženílek, V.; Fňukal, M.; Mahrová, M.: Zeměpis 3 - Zeměpis oceánů a světadílů (2) (učebnice a pracovní sešit - žákovská/
učitelská verze); vydání: 1.

Prodos

čj.: 20173/2001-22 ze dne: 30.8.2001 platí do: 30.8.2007 cena (v Kč): U 126/168, 
PS 42

nosič: P SUŘ

Voženílek, V.; Szczyrba, Z.: Zeměpis 4 - Česká republika (učebnice a pracovní sešit - žákovská/učitelská verze); vydání: 1. Prodos

čj.: 22105/2002-22 ze dne: 19.7.2002 platí do: 19.7.2008 cena (v Kč): U 115, 
50/147, PS 42

nosič: P SUŘ

Voženílek, V.; Fňukal, M.; Nováček, P.; Szczyrba, Z.: Zeměpis 5 - Hospodářství a společnost (učebnice a pracovní sešit 
- žákovská/učitelská verze); vydání: 1.

Prodos

čj.: 23778/2003-22 ze dne: 29.7.2003 platí do: 29.7.2009 cena (v Kč): U 115, 
50/147, PS 42

nosič: P SUŘ

Červinka, P.; Braun, R.: Afrika, Austrálie a Antarktida; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Scientia

čj.: 24427/2000-22 ze dne: 28.7.2000 platí do: 28.7.2006 cena (v Kč): 58, 8 nosič: P SUŘ

Braun, R; Červinka, P.: Amerika; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Scientia

čj.: 24427/2000-22 ze dne: 28.7.2000 platí do: 28.7.2006 cena (v Kč): 50, 4 nosič: P SUŘ

Červinka, P.; Braun, R.: Asie; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Scientia

čj.: 24427/2000-22 ze dne: 28.7.2000 platí do: 28.7.2006 cena (v Kč): 60, 9 nosič: P SUŘ

Novotná, M.: Česká republika; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Scientia

čj.: 24427/2000-22 ze dne: 28.7.2000 platí do: 28.7.2006 cena (v Kč): 128, 1 nosič: P SUŘ

Vilímek, V.; Nováková, R.: Evropa; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Scientia

čj.: 24427/2000-22 ze dne: 28.7.2000 platí do: 28.7.2006 cena (v Kč): 62 nosič: P SUŘ

Skokan, L.; Bursa, M.; Peštová, J.: Geografi cké tabulky; vydání: 3. přepracované Scientia

čj.: 28501/2000-22 ze dne: 2.11.2000 platí do: 2.11.2006 cena (v Kč): 75, 6 nosič: P SUŘ

Kastner a kol.: Mapy - příroda - životní prostředí; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Scientia

čj.: 24427/2000-22 ze dne: 28.7.2000 platí do: 28.7.2006 cena (v Kč): 89, 3 nosič: P SUŘ

Mirvald, S.: Socioekonomický zeměpis pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Scientia

čj.: 24427/2000-22 ze dne: 28.7.2000 platí do: 28.7.2006 cena (v Kč): 73 nosič: P SUŘ

kol. autorů: Školní atlas Česká republika a Evropa; vydání: 1. Shocart

čj.: 21049/2005-22 ze dne: 1.8.2005 platí do: 1.8.2011 cena (v Kč): 149 nosič: P

kol. autorů: Školní atlas světa; vydání: 1. Shocart

čj.: 10333/2004-22 ze dne: 23.4.2004 platí do: 23.4.2010 cena (v Kč): 289 nosič: P

Demek, J.: Mimoevropské světadíly - Zeměpis pro základní školy; vydání: 1. SPL - Práce

čj.: 26157/2004-22 ze dne: 24.8.2004 platí do: 24.8.2010 cena (v Kč): 159 nosič: P SUŘ

Novák, S.; Demek, J.: Planeta Země se představuje; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 31729/2003-22 ze dne: 6.2.2004 platí do: 6.2.2010 cena (v Kč): 99 nosič: P SUŘ

Chalupa, P.: Světový oceán, Evropa - Zeměpis pro 7. ročník obecné školy; vydání: 2., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 6398/2006-22 ze dne: 1.11.2006 platí do: 1.11.2012 cena (v Kč): 109 nosič: P SUŘ

Demek, J.; Horník, S.: Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ - Planeta Země a její krajiny; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 23841/2003-22 ze dne: 21.8.2003 platí do: 21.8.2009 cena (v Kč): 83 nosič: P SUŘ

Demek, J.; Mališ, I.: Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ - Planeta Země a její krajiny (pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 31385/2002-22 ze dne: 29.1.2003 platí do: 29.1.2009 cena (v Kč): 65 nosič: P SUŘ

Demek, J.; Mališ, I.: Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ - Zeměpis světadílů; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 23841/2003-22 ze dne: 21.8.2003 platí do: 21.8.2009 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ



strana 58 SEŠIT 4
 

Demek, J.; Mališ, I.: Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ - Zeměpis světadílů (pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 15218/2003-22 ze dne: 11.3.2003 platí do: 11.3.2009 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Chalupa, P.; Demek, J.; Rux, J.: Zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ - Lidé žijí a hospodaří na Zemi; vydání: 1., platnost doložky 
prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 23841/2003-22 ze dne: 21.8.2003 platí do: 21.8.2009 cena (v Kč): 87 nosič: P SUŘ

Hofmann, E.; Vrbas, J.: Zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ - Lidé žijí a hospodaří na Zemi (pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 21373/2003-22 ze dne: 10.6.2003 platí do: 10.6.2009 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Rux, J.; Vaněčková, M.: Zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ - Zeměpis České republiky (pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 21693/2002-22 ze dne: 19.6.2002 platí do: 19.6.2008 cena (v Kč): 69 nosič: P SUŘ

Bičík, I. a kol.: Školní atlas dnešní Evropy; vydání: 1. Terra

čj.: 12860/2003-22-23 ze dne: 7.3.2003 platí do: 7.3.2009 cena (v Kč): 119 nosič: P

  

Dějepis

Mandelová, H.; Kunstová, E.; Pařízková, I.: Dějiny 20. století pro 9. ročník ZŠ a pro kvartu osmiletého gymnázia); vydání: 1. Dialog

čj.: 20778/2004-22 ze dne: 2.8.2004 platí do: 2.8.2010 cena (v Kč): 169 nosič: P SUŘ

Mandelová, H.; Kunstová, E.; Pařízková, I.: Dějiny novověku pro 8. ročník ZŠ a pro tercii osmiletého gymnázia); vydání: 1. Dialog

čj.: 19759/2003-22 ze dne: 21.5.2003 platí do: 21.5.2009 cena (v Kč): 169 nosič: P SUŘ

Mandelová, H.; Kunstová, E.; Pařízková, I.: Dějiny pravěku a starověku pro 6. ročník ZŠ a pro primu osmiletého gymnázia); 
vydání: 1.

Dialog

čj.: 19308/2001-22 ze dne: 11.6.2001 platí do: 11.6.2007 cena (v Kč): 169 nosič: P SUŘ

Mandelová, H.; Kunstová, E.; Pařízková, I.: Dějiny středověku a počátků novověku pro 7. ročník ZŠ a pro sekundu osmileté-
ho gymnázia); vydání: 1.

Dialog

čj.: 19602/2002-22 ze dne: 28.6.2002 platí do: 28.6.2008 cena (v Kč): 169 nosič: P SUŘ

Mann, A.B.: Romský dějepis; vydání: 1. Fortuna

čj.: 18412/2001-22 ze dne: 25.6.2001 platí do: 25.6.2007 cena (v Kč): 139 nosič: P

Semotanová, E. a kol.:: Školní atlas českých dějin; vydání: 1. Kartografi e Praha

čj.: 7933/2006-22 ze dne: 20.6.2006 platí do: 20.6.2012 cena (v Kč): 149 nosič: P

Mandelová, H. a kol.: Dějiny 20. století - dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1. Kartografi e Praha

čj.: 13840/2001-22 ze dne: 9.5.2001 platí do: 9.5.2007 cena (v Kč): 119 nosič: P SUŘ

Mandelová, H. a kol.: Novověk I - dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Kartografi e Praha

čj.: 19757/2003-22 ze dne: 16.6.2003 platí do: 16.6.2009 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ

Mandelová, H. a kol.: Novověk II - dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Kartografi e Praha

čj.: 19757/2003-22 ze dne: 16.6.2003 platí do: 16.6.2009 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ

Mandelová, H. a kol.: Pravěk a starověk - dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Kartografi e Praha

čj.: 19757/2003-22 ze dne: 16.6.2003 platí do: 16.6.2009 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ

Mandelová, H. a kol.: Středověk - dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Kartografi e Praha

čj.: 19757/2003-22 ze dne: 16.6.2003 platí do: 16.6.2009 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ

Koucká, I.; Schulzová, E.: Dějepis 6 - Pravěk, starověk (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 17727/2004-22 ze dne: 12.10.2004 platí do: 12.10.2010 cena (v Kč): 97 + 30 nosič: P SUŘ

Odehnal, P.; Schulzová, E.: Dějepis 7 - Člověk a společnost (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2., platnost doložky pro-
dloužena

Prodos

čj.: 15316/2005-22 ze dne: 7.11.2005 platí do: 7.11.2009 cena (v Kč): 97 + 30 nosič: P SUŘ

Burešová, J; Schulzová, E.: Dějepis 9 - Moderní dějiny (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Prodos

čj.: 20832/2000-22 ze dne: 6.6.2000 platí do: 6.6.2006 cena (v Kč): 96, 60 + 
27, 30

nosič: P SUŘ

Hrubá, M.; Drška, V.: Dějepis 7 - středověk a raný novověk; vydání: 1. Scientia

čj.: 19894/2002-22 ze dne: 29.7.2002 platí do: 29.7.2008 cena (v Kč): 168 nosič: P SUŘ

Čapka, F.: Dějepis 8 (od r. 1648 do r. 1918); vydání: 1. Scientia

čj.: 21773/2003-22 ze dne: 19.6.2003 platí do: 19.6.2009 cena (v Kč): 165 nosič: P SUŘ
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Čapka, F.: Dějepis 9 (od r. 1918 do současnosti); vydání: 1. Scientia

čj.: 22036/2004-22 ze dne: 29.7.2004 platí do: 29.7.2010 cena (v Kč): 170 nosič: P SUŘ

Michovský, V.: Pravěk a starověk pro ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 10711/2003-22 ze dne: 8.1.2003 platí do: 8.1.2009 cena (v Kč): po 79 nosič: P SUŘ

Gloser, J., J.; Sedlmayerová, M.: České země za vlády Přemyslovců a Lucemburků (pracovní sešit); vydání: 1. SPL - Práce

čj.: 20146/2001-22 ze dne: 26.7.2001 platí do: 26.7.2007 cena (v Kč): 45 nosič: P SUŘ

Pečenka, M.; Augusta, P.; Honzák, F.; Luňák, P.: Dějiny moderní doby, 1. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 22549/2004-22 ze dne: 18.11.2004 platí do: 18.11.2010 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ

Pečenka, M.; Augusta, P.; Honzák, F.: Dějiny moderní doby, 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 22549/2004-22 ze dne: 18.11.2004 platí do: 18.11.2010 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ

Augusta, P.; Honzák, F.; Pečenka, M.: Dějiny novověku 1. a 2. díl; vydání: 3., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 6916/2006-22 ze dne: 21.6.2006 platí do: 21.6.2008 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ

Augusta, P.; Honzák, F.: Dějiny pravěku a starověkého Orientu; vydání: 3., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 18077/2006-22 ze dne: 11.9.2006 platí do: 11.9.2012 cena (v Kč): 79 nosič: P SUŘ

Augusta, P.; Honzák, F.: Dějiny starověkého Řecka a Říma; vydání: 3., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 18077/2006-22 ze dne: 11.9.2006 platí do: 11.9.2012 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ

Picková, D.; Kubů, N.: Dějiny středověku a raného novověku - 1. díl (Zrození středověké Evropy); vydání: 1., platnost 
doložky prodloužena

SPL - Práce

čj.: 28281/2004-22 ze dne: 22.10.2004 platí do: 22.10.2010 cena (v Kč): 69 nosič: P SUŘ

Augusta, P.; Honzák, F.; Picková, D.; Kubů, N.: Dějiny středověku a raného novověku - 2. díl (Středověká společnost); 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

SPL - Práce

čj.: 28281/2004-22 ze dne: 22.10.2004 platí do: 22.10.2010 cena (v Kč): 69 nosič: P SUŘ

Beneš, Z.; Augusta, P.: Dějiny středověku a raného novověku - 3. díl (Ranný novověk); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

SPL - Práce

čj.: 28281/2004-22 ze dne: 22.10.2004 platí do: 22.10.2010 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Sedlmayerová, M.: Pracovní sešit k učebnicím Dějiny moderní doby 1 a 2; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 22549/2004-22 ze dne: 18.11.2004 platí do: 18.11.2010 cena (v Kč): 49 nosič: P SUŘ

Kuthanová, A.: Pracovní sešit k učebnicím Dějiny novověku, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 6916/2006-22 ze dne: 21.6.2006 platí do: 21.6.2008 cena (v Kč): 39 nosič: P SUŘ

Honzák, F.; Augusta, P.: Pracovní sešit k učebnicím Dějiny pravěku a starověkého Orientu a starověkého Řecka a Říma; 
vydání: 2., platnost doložky prodloužena

SPL - Práce

čj.: 18077/2006-22 ze dne: 11.9.2006 platí do: 11.9.2012 cena (v Kč): 39 nosič: P SUŘ

Beneš, Z.; Augusta, P.: Pracovní sešit k učebnicím Dějiny středověku a raného novověku, 1. - 3. díl; vydání: 2. SPL - Práce

čj.: 16174/2006-22 ze dne: 21.6.2006 platí do: 21.6.2010 cena (v Kč): 39 nosič: P SUŘ

Charvát, P.: Průvodce všedním životem ve starověku; vydání: 1. SPL - Práce

čj.: 11753/2002-22 ze dne: 29.1.2002 platí do: 29.1.2008 cena (v Kč): 169 nosič: P SUŘ

Rulf, J.; Válková, V.: Dějepis pro 6. ročník ZŠ - pravěk a starověk; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 33573/2003-22 ze dne: 27.1.2004 platí do: 27.1.2010 cena (v Kč): 99 nosič: P SUŘ

Parkan, F. a kol.: Dějepis pro 6. ročník ZŠ - pravěk a starověk - pracovní sešit; vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 13946/2002-22 ze dne: 17.4.2002 platí do: 17.4.2008 cena (v Kč): 65 nosič: P SUŘ

Čechura, J. a kol.: Dějepis pro 7. ročník ZŠ - středověk a raný novověk; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 33573/2003-22 ze dne: 27.1.2004 platí do: 27.1.2010 cena (v Kč): 105 nosič: P SUŘ

Parkan, F. a kol.: Dějepis pro 7. ročník ZŠ - středověk a raný novověk - pracovní sešit; vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 17145/2002-22 ze dne: 13.9.2002 platí do: 13.9.2008 cena (v Kč): 65 nosič: P SUŘ

Hlavačka, M.: Dějepis pro 8. ročník ZŠ - novověk; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 33573/2003-22 ze dne: 27.1.2004 platí do: 27.1.2010 cena (v Kč): 98 nosič: P SUŘ

Parkan, F. a kol.: Dějepis pro 8. ročník ZŠ - novověk - pracovní sešit; vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 23191/2002-22 ze dne: 13.9.2002 platí do: 13.9.2008 cena (v Kč): 65 nosič: P SUŘ

Kuklík, J.; Kocian, J.: Dějepis pro 9. ročník ZŠ - nejnovější dějiny; vydání: 2. SPN, a.s.

čj.: 14524/2006-22 ze dne: 19.6.2006 platí do: 19.6.2008 cena (v Kč): 115 nosič: P SUŘ
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Parkan, F. a kol.: Dějepis pro 9. ročník ZŠ - nejnovější dějiny - pracovní sešit; vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 24986/2002-22 ze dne: 11.9.2002 platí do: 11.9.2008 cena (v Kč): 65 nosič: P SUŘ

Válková, V.; Parkan, F.: Dějepis pro ZŠ - pravěk a starověk (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 21381/2006-22 ze dne: 13.9.2006 platí do: 13.9.2012 cena (v Kč): 115 + 65 nosič: P SUŘ

 

Občanská výchova

Janošková, D.; Ondráčková, M.; Čečilová, A.: Občanská výchova, Rodinná výchova pro 6. ročník základní školy a primu 
víceletého gymnázia; vydání: 1.

Fraus

čj.: 28212/2003-22 ze dne: 11.10.2003 platí do: 11.10.2009 cena (v Kč): 139 nosič: P SUŘ

Janošková, D.; Ondráčková, M.; Čábalová, D.; Marková, H.; Šebková, J.: Občanská výchova, Rodinná výchova pro 7. ročník 
základní školy a sekundu víceletého gymnázia; vydání: 1.

Fraus

čj.: 25556/2004-22 ze dne: 9.9.2004 platí do: 9.9.2010 cena (v Kč): 139 nosič: P SUŘ

Janošková, D.; Ondráčková, M.; Čábalová, D.; Marková, H.; Šebková, J.: Občanská výchova, Rodinná výchova pro 8. ročník 
základní školy a tercii víceletého gymnázia; vydání: 1.

Fraus

čj.: 21650/2005-22 ze dne: 22.6.2005 platí do: 22.6.2011 cena (v Kč): 139 nosič: P SUŘ

Janošková, D.; Ondráčková, M.; Čábalová, D.; Marková, H.; Šebková, J.: Občanská výchova, Rodinná výchova pro 9. ročník 
základní školy a kvartu víceletého gymnázia; vydání: 1.

Fraus

čj.: 19181/2006-22 ze dne: 25.9.2006 platí do: 25.9.2012 cena (v Kč): 139 nosič: P SUŘ

Dostálová, R. a kol.: Občanská výchova pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Nakladatelství Olomouc

čj.: 26258/2003-22 ze dne: 28.8.2003 platí do: 28.8.2009 cena (v Kč): 90 nosič: P SUŘ

Dostálová, R. a kol.: Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Nakladatelství Olomouc

čj.: 28911/2004-22 ze dne: 8.11.2004 platí do: 8.11.2010 cena (v Kč): 90 nosič: P SUŘ

Korityáková, T.; Korityák, S.: Po stopách Jana Welzla - ruština pro základní školy, 1. díl (Deník Jana Welzla - učebnice, Deník 
cestovatele - pracovní sešit, Písanka, Metodická příručka, Přílohy, CD, Pexeso); vydání: 1.

Nakladatelství Taťána 
Korityáková

čj.: 10327/2004-22 ze dne: 29.7.2004 platí do: 29.7.2010 cena (v Kč): 119 + 74 + 
82+ 215 + 150 + 138 + 16

nosič: P SUŘ

kol. autorů: Právo pro každého (učebnice programu „Právo pro každý den - Street Law“); vydání: 1. Partners Czech

čj.: 20343/2002-22 ze dne: 28.4.2002 platí do: 28.4.2008 cena (v Kč): 400 nosič: P SUŘ

Valenta, M.: Občanská výchova pro 6. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 17280/2001-22 ze dne: 26.6.2001 platí do: 26.6.2007 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ

Valenta, M.: Občanská výchova pro 7. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 17280/2001-22 ze dne: 26.6.2001 platí do: 26.6.2007 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ

Valenta, M.: Občanská výchova pro 8. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 17280/2001-22 ze dne: 26.6.2001 platí do: 26.6.2007 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ

Valenta, M.: Občanská výchova pro 9. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 17280/2001-22 ze dne: 26.6.2001 platí do: 26.6.2007 cena (v Kč): 89 nosič: P SUŘ

Sokol, J.; Mičienka, M.; Jirásková, V.: Občanské minimum; vydání: 1. ÚIV - Tauris

čj.: 13065/2003-22 ze dne: 7.3.2003 platí do: 7.3.2009 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

 

Hudební výchova

Jaglová, J.: Hudební výchova pro 1. ročník (Začínáme s hudební výchovou – pracovní listy, metodický průvodce a zpěvník); 
vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Nová škola

čj.: 22291/2003-22 ze dne: 24.6.2003 platí do: 24.6.2009 cena (v Kč): 35 + 18 nosič: P SUŘ

Jaglová, J.: Hudební výchova pro 2. ročník (učebnice, metodický průvodce a zpěvník); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Nová škola

čj.: 22291/2003-22 ze dne: 24.6.2003 platí do: 24.6.2009 cena (v Kč): 42 + 25 nosič: P SUŘ

Jaglová, J.: Hudební výchova pro 3. ročník (učebnice, metodický průvodce a zpěvník); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Nová škola

čj.: 22291/2003-22 ze dne: 24.6.2003 platí do: 24.6.2009 cena (v Kč): 42 + 25 nosič: P SUŘ
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Jaglová, J.: Hudební výchova pro 4. ročník (učebnice, metodický průvodce a zpěvník); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Nová škola

čj.: 22291/2003-22 ze dne: 24.6.2003 platí do: 24.6.2009 cena (v Kč): 42 + 25 nosič: P SUŘ

Jaglová, J.: Hudební výchova pro 5. ročník (učebnice, metodický průvodce a zpěvník); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Nová škola

čj.: 22291/2003-22 ze dne: 24.6.2003 platí do: 24.6.2009 cena (v Kč): 42 + 25 nosič: P SUŘ

Lišková, M.: Hudební výchova pro 1. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 14205/2005-22 ze dne: 3.3.2005 platí do: 3.3.2011 cena (v Kč): 77 + 170 nosič: P SUŘ

Lišková, M.; Hurník, L.: Hudební výchova pro 2. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 14205/2005-22 ze dne: 3.3.2005 platí do: 3.3.2011 cena (v Kč): 77 + 170 nosič: P SUŘ

Lišková, M.; Hurník, L.: Hudební výchova pro 3. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 14205/2005-22 ze dne: 3.3.2005 platí do: 3.3.2011 cena (v Kč): 79 + 170 nosič: P SUŘ

Lišková, M.; Hurník, L.: Hudební výchova pro 4. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 14205/2005-22 ze dne: 3.3.2005 platí do: 3.3.2011 cena (v Kč): 79 + 170 nosič: P SUŘ

Lišková, M.; Hurník, L.: Hudební výchova pro 5. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPN, a.s.

čj.: 14205/2005-22 ze dne: 3.3.2005 platí do: 3.3.2011 cena (v Kč): 79 + 170 nosič: P SUŘ

Charalambidis, A.; Pilka, J. a kol.: Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 14205/2005-22 ze dne: 3.3.2005 platí do: 3.3.2011 cena (v Kč): 83 + 170 nosič: P SUŘ

Charalambidis, A.; Pilka, J. a kol.: Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 14205/2005-22 ze dne: 3.3.2005 platí do: 3.3.2011 cena (v Kč): 79 + 170 nosič: P SUŘ

Charalambidis, A.; Pilka, J. a kol.: Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 14205/2005-22 ze dne: 3.3.2005 platí do: 3.3.2011 cena (v Kč): 79 + 170 nosič: P SUŘ

Charalambidis, A.; Pilka, J. a kol.: Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 14205/2005-22 ze dne: 3.3.2005 platí do: 3.3.2011 cena (v Kč): 77 + 170 nosič: P SUŘ

Šamšula, P.: Obrazárna v hlavě 1, 2 (výtvarná čítanka pro 2. - 5. ročník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 10770/2002-22 ze dne: 11.1.2002 platí do: 11.1.2008 cena (v Kč): po 129 nosič: P SUŘ

Šamšula, P.: Obrazárna v hlavě 3 (výtvarná čítanka pro 6. ročník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 10770/2002-22 ze dne: 11.1.2002 platí do: 11.1.2008 cena (v Kč): 109 nosič: P SUŘ

Šamšula, P.: Obrazárna v hlavě 4 (výtvarná čítanka pro 7. ročník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 10770/2002-22 ze dne: 11.1.2002 platí do: 11.1.2008 cena (v Kč): 109 nosič: P SUŘ

Šamšula, P.: Obrazárna v hlavě 5 (výtvarná čítanka pro 8. ročník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 10770/2002-22 ze dne: 11.1.2002 platí do: 11.1.2008 cena (v Kč): 109 nosič: P SUŘ

Šamšula, P.: Obrazárna v hlavě 6 (výtvarná čítanka pro 9. ročník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 10770/2002-22 ze dne: 11.1.2002 platí do: 11.1.2008 cena (v Kč): 109 nosič: P SUŘ

Šamšula, P.; Adamec.J.: Průvodce výtvarným uměním I; vydání: 2., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 18197/2006-22 ze dne: 7.9.2006 platí do: 7.9.2012 cena (v Kč): 189 nosič: P SUŘ

Adamec, J.; Šamšula, P.: Průvodce výtvarným uměním II; vydání: 2., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 18197/2006-22 ze dne: 7.9.2006 platí do: 7.9.2012 cena (v Kč): 189 nosič: P SUŘ

Bláha, J.; Šamšula, P.: Průvodce výtvarným uměním III; vydání: 2., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 18197/2006-22 ze dne: 7.9.2006 platí do: 7.9.2012 cena (v Kč): 189 nosič: P SUŘ

Šamšula, P.; Hirschová, J.: Průvodce výtvarným uměním IV; vydání: 2., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 11750/2006-22 ze dne: 30.6.2006 platí do: 30.6.2012 cena (v Kč): 189 nosič: P SUŘ

Bláha, J.; Slavík, J.: Průvodce výtvarným uměním V; vydání: 2., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 18197/2006-22 ze dne: 7.9.2006 platí do: 7.9.2012 cena (v Kč): 189 nosič: P SUŘ
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Pracovní činnosti
Veselík, P.; Veselíková, M.: Technické kreslení pro 7. - 9. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fortuna

čj.: 23619/2003-22 ze dne: 18.7.2003 platí do: 18.7.2009 cena (v Kč): 69 nosič: P

Kociánová, L.: Praktické činnosti pro 1. - 5. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fortuna

čj.: 23656/2003-22 ze dne: 21.7.2003 platí do: 21.7.2009 cena (v Kč): 88 nosič: P SUŘ

Strádal, J.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Člověk a svět práce - Příprava na volbu povolání; vydání: 2. Fortuna

čj.: 24926/2006-22 ze dne: 8.2.2007 platí do: 8.2.2013 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Dytrtová, R. a kol: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Pěstitelství; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fortuna

čj.: 16330/2003-22 ze dne: 25.3.2003 platí do: 25.3.2009 cena (v Kč): 63 nosič: P SUŘ

Rambousek, V. a kol.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Práce s počítačem I, II; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Fortuna

čj.: 25448/2003-22 ze dne: 26.8.2003 platí do: 26.8.2009 cena (v Kč): po 69 nosič: P SUŘ

Mošna, F.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Práce s technickými materiály; vydání: 2., platnost doložky prodloužena Fortuna

čj.: 23620/2003-22 ze dne: 18.7.2003 platí do: 18.7.2009 cena (v Kč): 66 nosič: P SUŘ

Mošna, F.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Provoz a údržba domácnosti; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fortuna

čj.: 23837/2003-22 ze dne: 15.3.2004 platí do: 15.3.2010 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Marádová, E.; Vodáková, J.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Příprava pokrmů; vydání: 1., 
platnost doložky prodloužena

Fortuna

čj.: 33524/2003-22 ze dne: 7.3.2003 platí do: 7.3.2009 cena (v Kč): 63 nosič: P SUŘ

Informatika

Navrátil, P.: Excel pro školy; vydání: 1. Computer Media

čj.: 14851/2004-22 ze dne: 7.1.2005 platí do: 7.1.2011 cena (v Kč): 110 nosič: P SUŘ

Navrátil, P.: Power Point pro školy; vydání: 1. Computer Media

čj.: 14851/2004-22 ze dne: 7.1.2005 platí do: 7.1.2011 cena (v Kč): 110 nosič: P SUŘ

Navrátil, P.: Příklady a cvičení z informatiky a výpočetní techniky (+ Řešení); vydání: 1. Computer Media

čj.: 14851/2004-22 ze dne: 7.1.2005 platí do: 7.1.2011 cena (v Kč): 110 + 130 nosič: P SUŘ

Navrátil, P.: S počítačem na základní škole; vydání: 1. Computer Media

čj.: 14851/2004-22 ze dne: 7.1.2005 platí do: 7.1.2011 cena (v Kč): 130 nosič: P SUŘ

Navrátil, P.: Word pro školy; vydání: 1. Computer Media

čj.: 14851/2004-22 ze dne: 7.1.2005 platí do: 7.1.2011 cena (v Kč): 110 nosič: P SUŘ

Kovářová, L.: Informatika pro základní školy, 1. - 3. díl; vydání: 1. Computer Media

čj.: 17611/2005-22 ze dne: 30.9.2005 platí do: 30.9.2011 cena (v Kč): po 133 nosič: P SUŘ

Daňhelková, V.; Blažíčková, Š.: Microsoft Excel pro školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Computer Press

čj.: 25235/2005-22 ze dne: 30.9.2005 platí do: 30.9.2011 cena (v Kč): 99 + 69 nosič: P

Daňhelková, V.: Microsoft Word pro školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Computer Press

čj.: 25235/2005-22 ze dne: 30.9.2005 platí do: 30.9.2011 cena (v Kč): 99 + 69 nosič: P

Vaníček, J.; Řezníček, P.: Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. díl; vydání: 1. Computer Press

čj.: 17359/2004-22 ze dne: 28.5.2004 platí do: 28.5.2010 cena (v Kč): 139 nosič: P SUŘ

Vaníček, J.: Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia, 2. díl; vydání: 1. Computer Press

čj.: 13054/2005-22 ze dne: 18.4.2005 platí do: 18.4.2011 cena (v Kč): 139 nosič: P SUŘ

Vaníček, J.; Mikeš, R.: Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia, 3. díl; vydání: 1. Computer Press

čj.: 20679/2006-22 ze dne: 11.9.2006 platí do: 11.9.2012 cena (v Kč): 139 nosič: P SUŘ

 

Volitelné předměty, různé

Cvešpr, P.: Sprechen, sprechen, sprechen - německá konverzace; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fortuna

čj.: 21682/2003-22 ze dne: 16.6.2003 platí do: 16.6.2009 cena (v Kč): 87 nosič: P

Kadleček, J. a kol.: Základy rýsování pro ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus

čj.: 16067/2004-22 ze dne: 2.4.2004 platí do: 2.4.2010 cena (v Kč): 59 nosič: P
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Jáchim, F.; Tesař, J.: Seminář a praktikum z fyziky pro 2. stupeň ZŠ; vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 19347/2001-22 ze dne: 20.6.2001 platí do: 20.6.2007 cena (v Kč): 87 nosič: P

Los, P.; Klečková, M.: Seminář a praktikum z chemie pro 2. stupeň ZŠ; vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 11325/2002-22 ze dne: 22.3.2002 platí do: 22.3.2008 cena (v Kč): 89 nosič: P

Stoklasa, J. a kol.: Seminář a praktikum z přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ; vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 22173/2001-22 ze dne: 25.7.2001 platí do: 25.7.2007 cena (v Kč): 79 nosič: P

Perclová, R.: Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně ve věku 11 - 15 let v České republice (včetně metodické 
příručky pro učitele); vydání: 1.

Fortuna

čj.: 24242/2001-22 ze dne: 5.9.2001 platí do: 5.9.2007 cena (v Kč): 115 nosič: P

Beneš, P. a kol.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Havárie s únikem nebezpečných látek, Radiační havárie); 
vydání: 1.

Fortuna

čj.: 15996/2002-22 ze dne: 25.3.2002 platí do: 25.3.2008 cena (v Kč): 49 nosič: P

Horská, V.; Marádová, E.; Slávik, D.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Sebeochrana a vzájemná pomoc); 
vydání: 1.

Fortuna

čj.: 19029/2002-22 ze dne: 7.5.2002 platí do: 7.5.2008 cena (v Kč): 53 nosič: P

Herink, J.; Balek, V.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Živelní pohromy); vydání: 1. Fortuna

čj.: 19028/2002-22 ze dne: 7.5.2002 platí do: 7.5.2008 cena (v Kč): 53 nosič: P

Danielovská, V.: Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 1. stupeň ZŠ; vydání: 1. Fortuna

čj.: 21923/2003-22 ze dne: 20.6.2003 platí do: 20.6.2009 cena (v Kč): 55 nosič: P

Martincová, O. a kol.: Pravidla českého pravopisu (školní vydání včetně Dodatku); vydání: 2., rozšířené, v nakl. Fortuna 1., 
platnost doložky prodloužena

Fortuna

čj.: 14788/2005-22 ze dne: 28.4.2005 platí do: 28.4.2011 cena (v Kč): 97 nosič: P

Nováková, S.: Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně do 11 let v České republice (včetně metodické příručky pro 
učitele); vydání: 1.

Fraus

čj.: 31334/2001-22 ze dne: 13.12.2001 platí do: 13.12.2007 cena (v Kč): 70 nosič: P

Hauser, P. a kol.: Slovník jazykovědné terminologie; vydání: 1. Nová škola

čj.: 19253/2001-22 ze dne: 7.6.2001 platí do: 7.6.2007 cena (v Kč): nosič: P

Kolářová, R. a kol.: Tabulky pro základní školu; vydání: 9. přepracované, platnost doložky prodloužena Prometheus

čj.: 8581/2006-22 ze dne: 15.6.2006 platí do: 15.6.2012 cena (v Kč): 74 nosič: P

Sedláček, M.: Ochrana člověka za mimořádných událostí - Havárie (učebnice pro 8. ročník ZŠ); vydání: 1. SPL - Práce

čj.: 16507/2006-22 ze dne: 10.7.2006 platí do: 10.7.2012 cena (v Kč): 69 nosič: P

Sedláček, M.: Ochrana člověka za mimořádných událostí - Od vichřice k zemětřesení (učebnice pro 9. ročník ZŠ); vydání: 1. SPL - Práce

čj.: 16507/2006-22 ze dne: 10.7.2006 platí do: 10.7.2012 cena (v Kč): 69 nosič: P

Sedláček, M.: Ochrana člověka za mimořádných událostí - Povodně (učebnice pro 6. ročník ZŠ); vydání: 1. SPL - Práce

čj.: 16507/2006-22 ze dne: 10.7.2006 platí do: 10.7.2012 cena (v Kč): 69 nosič: P

Sedláček, M.: Ochrana člověka za mimořádných událostí - Požáry (učebnice pro 7. ročník ZŠ); vydání: 1. SPL - Práce

čj.: 16507/2006-22 ze dne: 10.7.2006 platí do: 10.7.2012 cena (v Kč): 69 nosič: P

Černoch, F.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Osobní bezpečí) - Bezpečí a nebezpečí (učebnice pro 2. ročník ZŠ); 
vydání: 1.

SPL - Práce

čj.: 33693/2003-22 ze dne: 18.12.2003 platí do: 18.12.2009 cena (v Kč): nosič: P

Černoch, F.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Osobní bezpečí) - Neztratím se? Neztratím! (učebnice pro 1. ročník 
ZŠ); vydání: 1.

SPL - Práce

čj.: 33693/2003-22 ze dne: 18.12.2003 platí do: 18.12.2009 cena (v Kč): nosič: P

Černoch, F.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Osobní bezpečí) - Počítej se vším (učebnice pro 3. ročník ZŠ); 
vydání: 1.

SPL - Práce

čj.: 33693/2003-22 ze dne: 18.12.2003 platí do: 18.12.2009 cena (v Kč): nosič: P

Černoch, F.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Osobní bezpečí) – Pomáhám zraněným (učebnice pro 5. ročník 
ZŠ); vydání: 1.

SPL - Práce

čj.: 33693/2003-22 ze dne: 18.12.2003 platí do: 18.12.2009 cena (v Kč): nosič: P

Černoch, F.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Osobní bezpečí) - S mapou nezabloudím (učebnice pro 4. ročník 
ZŠ); vydání: 1.

SPL - Práce

čj.: 33693/2003-22 ze dne: 18.12.2003 platí do: 18.12.2009 cena (v Kč): nosič: P
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SDĚLENÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 2. dubna 2007,

kterým se vydává seznam regulovaných činností 
(povolání) v České republice, členěný podle 

příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti 
směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání 

odborných kvalifi kací, aktualizovaný 
k 1. 4. 2007

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 

§ 28 odst. 2 písm. k) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání 

odborné kvalifi kace a jiné způsobilosti státních přísluš-

níků členských států Evropské unie a o změně některých 

zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifi kace), vydává 

následující seznam regulovaných činností (povolání) 

v České republice, členěný podle příslušnosti uznáva-

cích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského 

společenství v oblasti uznávání odborných kvalifi kací, 

aktualizovaný k 1. 4. 2007: 

Seznam regulovaných povolání a uznávacích 
orgánů v České republice 

(List of regulation professions and competent bodies 
in the Czech Republic)

I.  obecný system
 (general system)

Směrnice 89/48/EHS 
(Directive 89/48/EEC)

Český báňský úřad 
(Czech Mining Autority)
● závodní dolu (mine manager)

● závodní lomu s produkcí nad 500 tisíc tun ročně 
(quarry manager for quarry with annual production higher 
than 500 000 t)

● hlavní důlní měřič (main mining surveyor)

● pracovník pro řízení montáže, provozu a elektroúdrž-

by zařízení (worker for management of assembly, opera-
tion and maintenance of electro equipment)

● ředitel hlavní báňské záchranné stanice (central 
rescue station manager)

● odborný pracovník pro řízení údržby velkostrojů 
(technician for management of assembly, operation and 
maintenance)

Český úřad zeměměřický a katastrální 
(Czech Offi ce for Surveying, Mapping and Cadastre)

● ověřování výsledků zeměměřických činností (verifi ca-
tion of results of survey activities)

Komora daňových poradců ČR 
(Czech Chamber of Tax Advisers)

● daňový poradce (tax adviser)

Komora veterinárních lékařů ČR 
(Veterinary Doctors Chamber)
● laboratorní a jiná veterinární diagnostická činnost, 

provozování asanačního podniku (laboratory or other 
veterinary diagnostic activities, operating a rendering 
plant)

Ministerstvo dopravy 
(Ministry of Transport)
● osoba pro výkon běžných prohlídek mostů a pozem-

ních komunikací (person providing routine bridge and 
road inspections)

● osoba pro provádění hlavních a mimořádných pro-

hlídek mostů pozemních komunikací (person for pro-
viding main and extraordinary bridge and road inspecti-
ons)

● osoba pro provádění průzkumných a diagnostických 

prací souvisejících s výstavbou, opravou, údržbou 

a správou pozemních komunikací (person for provi-
ding surveys and diagnostic operations associated with 
the construction, repair, maintenance and management 
of roads)

Ministerstvo fi nancí – Úřad státního dozoru v pojišťov-
nictví a penzijním připojištění 
(Ministry of Finance – Offi ce of the State Supervision 
in Insurance and Pension Funds)

● prokurista pojišťovny (proxy holder of an insurance 
undertaking)

● odpovědný pojistný matematik (responsible actuary)
● prokurista penzijního fondu (proxy holder of an pensi-

on fund)

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
(Ministry of Industry and Trade)

I. VÁZANÉ ŽIVNOSTI 
 (PROFESSIONAL TRADES):

● psychologické poradenství a diagnostika (psychologi-
cal consulting and diagnostics)

II. KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI: 
(PERMITTED TRADES):
● vývoj střeliva (developing ammunition) 
● výzkum, vývoj, výroba, zpracování výbušnin (resear-

ching, developing, manufacturing, processing explosi-
ves)

● oceňování majetku pro (evaluation of property)
a) nehmotný majetek (intangible assets)
b) fi nanční majetek (fi nancial assests and investments)

c) podnik (enterprises)
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
(Ministry of Education, Youth and Sports)
● psycholog (psychologist)
● ředitel střední a státní jazykové školy (headmaster of 

upper secondary school and of state language school)
● ředitel školského zařízení pro výkon ústavní výcho-

vy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče 

(headmaster of school facility for performing detention, 
protective and preventative educational care)

● ředitel základní školy (headmaster of basic school)
● učitel prvního stupně základní školy (teacher of the 

fi rst stage of basic school)
● učitel druhého stupně základní školy (teacher of the 

second stage of basic school)
● učitel náboženství (religion teacher)
● učitel střední školy (secondary school teacher)
● učitel speciální školy (teacher at special school)
● učitel v zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků (teacher at school establishments for further 
teacher training)

Ministerstvo zdravotnictví 
(Ministry of Health)
● radiologický technik (radiographer)
● klinický psycholog (clinical psychologist)
● klinický logoped (clinical speech therapist)
● radiologický fyzik (medical physics expert)
● odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípra-

vě léčivých přípravků (specialist in laboratory methods)
● biomedicínský inženýr (biomedical engineer)
● odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví (speci-

alist in public health protection)
● optometrista (optometrist)
● jiný odborný pracovník – psycholog ve zdravotnictví 

(health care psychologist)
● jiný odborný pracovník – logoped (speech therapist)

Ministerstvo zemědělství 
(Ministry of Agriculture)
● rostlinolékař (phytopathologist)
● zacházení s přípravky na ochranu rostlin při podni-

katelské činnosti v zemědělství a lesním hospodář-

ství (working with preparations for prevention plants at 
entrepreneurial activities in agriculture and forest mana-
gement)

● osoba odborně způsobilá pro činnost uznaného cho-

vatelského sdružení (competent person for activities of 
accredited breeder association)

● osoba odborně způsobilá pro činnost chovatelského 

podniku prasat (competent person for activites of a pigs 
breeder company)

● zpracování lesního hospodářského plánu a lesních 

hospodářských osnov (elaborating forest management 
plans and outlines)

● výroba, dovoz a uvádění do oběhu doplňkových látek 

(production, import and putting into circulation of supple-
mentary substances)

● provádění technicko bezpečnostního dohledu na vod-

ních dílech (carrying out technical-safety inspections on 
water structures)

● řízení a kontrola pokusů na zvířatech (administering 
and controlling animal experiments)

● dozor nad dodržováním uložených povinností při 

ochraně zvířat (supervising the upholding of the given 
duties on animal protection)

● technický auditor vodovodů a kanalizací (technician 
auditor of water supply and drainage)

● utrácení zvířete (zvířat) [destroying animals (under the 
control of a university graduate)]

● výroba premixů nebo kompletních a doplňkových 

krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím 

premixů nebo pro výrobu a zpracování určitých pro-

teinových krmiv nebo pro zpracování krmiv s nadli-

mitním obsahem nežádoucích látek (production of pre-
mixes or complete and supplementary feedstuffs using 
supplementary substnces or using premixes or for the 
production and processing of certain protein feedstuffs of 
for the processing of feedstuffs whit an excesive content 
of undesirable substances)

Ministerstvo životního prostředí 
(Ministry of Environement)
● zpracování hodnocení rizika (preparation of a risk 

assessment)
● poskytování odborných vyjádření podle § 11 zákona 

o integrované prevenci (preparation of an expert state-
ment on application for an integrated permit)

● zpracovávání dokumentace a posudku (preparation of 
documentation and expert report)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
(State Offi ce for Nuclear Safety)
● dovoz nebo vývoz jaderných položek nebo průvoz 

jaderných materiálů a vybraných položek (importation 
or exportation of nuclear items or transit of nuclear mate-
rials and selected items)

● manipulace na blokové a nouzové dozorně jaderně 

energetického zařízení, včetně samostatného odsta-

vení reaktoru, řízení a kontrola uvádění do provozu 

a řízení a kontrola provozu celého jaderně energe-

tického zařízení (activities performed in a main control 
room and emergency control room, including selfreliant 
reactor shutdown, control and supervision in the cour-
se of start-up and operation of the whole nuclear power 
plant)

● manipulace na blokové a nouzové dozorně jaderně 

energetického zařízení, včetně samostatného odsta-

vení reaktoru, řízení a kontrola uvádění do provozu 

a řízení a kontrola provozu pouze jednoho reaktoro-

vého bloku jaderně energetického zařízení (activities 
performed in a main control room and emergency control 
room, including selfreliant reactor shutdown, control and 
supervision in the course of start-up, and operation of the 
one reactor unit of the nuclear power plant)
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● manipulace na blokové a nouzové dozorně jaderně 

energetického zařízení, včetně samostatného odsta-

vení reaktoru, řízení a kontrola uvádění do provozu 

a řízení a kontrola provozu primární části reaktoro-

vého bloku jaderně energetického zařízení (activities 
performed in a main control room and emergency control 
room, including selfreliant reactor shutdown, control and 
supervision in the course of start-up and operation of the 
nuclear power plant unit´s primary part)

● manipulace na dozorně a přímé řízení provádění jed-

notlivých kroků testů fyzikálního a energetického 

spouštění výzkumného reaktoru a řízení a kontrola 

dalších spouštěcích prací (activities performed in a con-
trol room and direct control of implementation of individu-
al steps within tests of nuclear research reactor physical 
and power start-up and control and supervision of other 
activities related to a start-up of the reactor)

● mezinárodní přeprava radioaktivních odpadů v rozsa-

hu a způsoby stanovenými prováděcím právním před-

pisem (international transport of radioactive waste to the 
extent and in the manner established in an implementing 
regulation)

● nakládání s vysoce rizikovými agens a toxiny (han-
dling with the highly hazardous biological agents and 
toxins)

● nakládání s jadernými materiály (nuclear materials 
management)

● nakládání s radioaktivními odpady v rozsahu a způ-

soby stanovenými prováděcím právním předpisem 

(radioactive waste management to the extent and in the 
manner established in an implementing legal regulation)

● nakládání se zdroji ionizujícího záření v rozsahu 

a způsoby stanovenými prováděcím právním před-

pisem (ionising radiation sources management to the 
extent and in the manner established in an implementing 
regulation)

● odborná příprava vybraných pracovníků (professional 
training of selected personnel)

● opětovné uvedení jaderného reaktoru do kritického 

stavu po výměně jaderného paliva (restart of a nuclear 
reactor to criticality following a nuclear fuel reload)

● provedení rekonstrukce nebo jiných změn ovlivňují-

cích jadernou bezpečnost, radiační ochranu, fyzickou 

ochranu a havarijní připravenost jaderného zařízení 

nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie (performance 
of reconstruction or other changes affecting nuclear safe-
ty, radiation protection, physical protection and emergen-
cy preparedness of a nuclear installation or category III or 
IV workplace)

● provoz jaderného zařízení nebo pracoviště III. a IV. 

kategorie (operation of a nuclear installation or category 
III or IV workplace)

● přeprava jaderných materiálů a radioaktivních látek 

stanovených prováděcím předpisem (transport of 
nuclear materials and radioactive substances laid down 
in an implementing legal regulation)

● přímé řízení provádění jednotlivých kroků testů fyzi-

kálního a energetického spouštění na blokové dozor-

ně reaktorového bloku (direct control of implementation 
of individual steps within tests of nuclear power reactor 
physical and power start-up in a reactor unit´s main con-
trol room)

● řízení a kontrola manipulací s jednotlivými soubory 

jaderného paliva uvnitř reaktorového bloku mimo 

uzel čerstvého paliva (control and supervision of hand-
ling with individual nuclear fuel assemblies inside a power 
reactor unit out of the fresh nuclear fuel storage equip-
ment)

● řízení a kontrola sestavení a uspořádání aktivní zóny 

výzkumného reaktoru, realizace fyzikálních měře-

ní v průběhu fyzikálního a energetického spouštění 

výzkumného reaktoru a řízení a kontrola základního 

kritického experimentu (control and supervision of the 
nuclear research reactor core set-up and arrangement, 
implementation of physical measurements in the course 
of research reactor physical and power start-up and con-
trol and supervision of the basic critical experiment)

● řízení služeb monitorování podle programu monito-

rování na pracovištích III. a IV. kategorie s výjimkou 

činnosti držitele povolení podle ustanovení § 9 odst. 

1 písm. d) zákona č. 18/1997 Sb., atomového zákona 

(control of services, performed on the basis of a Licence 
issued by the State Offi ce for Nuclear Safety, in the fi eld of 
monitoring according to monitoring programs performed 
at workplaces of category III and IV except licensee´s 
activities under Article 9 (1) d) of the Atomic Act)

● řízení služeb osobní dozimetrie, včetně pro účely 

zajištění měření, která dovolí pro fyzické osoby sta-

novené prováděcím právním předpisem určit roční 

efektivní dávku a v rozsahu a formou stanovenou 

prováděcím právním předpisem údaje o provedených 

měřeních evidovat a pravidelně předávat SÚJB (con-
trol of services, performed on the basis of a Licence is-
sued by the State Offi ce for Nuclear Safety, in the fi eld 
of personal dosimetry, including to assure measurements 
allowing to determine annual effective dose to the per-
sons specifi ed in an implementing legal regulation, and 
record and regularly submit to the State Offi ce for Nuclear 
Safety data, in the scope and in the form specifi ed in an 
implementing legal regulation)

● umístění jaderného zařízení nebo úložiště radioaktiv-

ních odpadů (siting of a nuclear installation or radioacti-
ve waste repository)

● uvádění jaderného zařízení do provozu v jednotlivých 

etapách stanovených prováděcím právním předpisem 

(particular stages, laid down in an implementing legal 
regulation, of nuclear installation commissioning)

● uvádění radionuklidů do životního prostředí v roz-

sahu a způsoby stanovenými prováděcím právním 

předpisem (discharge of radionuclides into environment 
to the extent and in the manner established in an imple-
menting legal regulation)
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● vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pra-

coviště III. nebo IV. kategorie v jednotlivých eta-

pách a v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím 

právním předpisem (performance of particular stages of 
decommissioning of a nuclear installation or category III 
or IV workplace to the extent and in the manner establis-
hed in an implementing legal regulation)

● výstavba jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kate-

gorie (performance of a construction of a nuclear installa-
tion or category IV workplace)

● zpětný dovoz radioaktivních odpadů vzniklých při 

zpracování materiálů vyvezených z České republiky 

(re-import of radioactive waste originated in the processing 
of materials exported from the Czech Republic)

● přidávání radioaktivních látek do spotřebních výrob-

ků při jejich výrobě nebo přípravě nebo k dovozu 

či vývozu takových výrobků (radioactive substances 
adding into the goods during their production or prepara-
tion; export and import of these goods) 

Směrnice 92/51/EHS 
(Directive 92/51/EEC)

Český báňský úřad 
(Czech Mining Autority)
● technický vedoucí odstřelu (blasting technical mana-

ger) 
● závodní lomu s produkcí do 500 tisíc tun ročně (quar-

ry manager for quarry with annual production less than 
500 000 t) 

● důlní měřič (mining surveyor) 
● revizní technik tlakových zařízení (auditorial technici-

an for press equipment) 
● revizní technik plynových zařízení (auditorial technici-

an for gas equipment) 
● revizní technik elektro (auditorial technician for electro 

equipment) 
● revizní technik zdvihacích zařízení (auditorial technician 

for lifting equipment) 
● technik pověřený dozorem nad elektrickou částí těž-

ního zařízení (technician for supervising electro compo-
nents of mining facility) 

● technik pověřený dozorem nad strojní částí těžního 

zařízení (technician for supervising machinery compo-
nents of mining facility) 

● technik pověřený dozorem nad udržováním jámy 

(technician for supervising maintenance of mine shaft) 
● báňský projektant (mine planner)
● projektant instalace elektrických zařízení (planner of 

install electric equipment)
● závodní (managing engineer)
● strojník těžního stroje (hoisting engeneer)
● technický dozor pro vedení důlních děl (deputy)
● geomechanik (geomechanics manager) 
● bezpečnostní technik (technician for safety)
● vedoucí větrání (technician for mine ventilation)
● vedoucí důlní degezace (technician for degassing)

● vedoucí závodní báňské záchranné stanice (Mine res-
cue station chief)

Drážní úřad 
(Rail Autority)
● osoba řídící drážní vozidlo (rail vehicle driver) 

Komora patentových zástupců 
(Chamber of Patent Attorneys)
● patentový zástupce zahraniční usazený (patent attor-

ney foreign settled)

Komora veterinárních lékařů ČR 
(Veterinary Doctors Chamber)
● veterinární technik (veterinary technician) 
● provozování jiné veterinární asanační činnosti (vete-

rinary sanitation activities other than for operating a ren-
dering plant)

Ministerstvo dopravy 
(Ministry of Transport)
● lodník (deck hand) 
● palubní asistent (deck assistant) 
● námořní poručík (offi cer in charge of a navigational 

watch) 
● první palubní důstojník pro lodě o hrubé prostornosti 

menší než 3000 GT (chief mate on ships of less than 
3000 gross tonnage) 

● první palubní důstojník pro lodě o hrubé prostornosti 
3000 GT a více (chief mate on ships of 3000 gross ton-
nage or more) 

● kapitán pro lodě o hrubé prostornosti do 3000 GT 
(master on ships of less than 3000 gross tonnage) 

● kapitán pro lodě o hrubé prostornosti 3000 GT a více 
(master on ships of 3000 gross tonnage or more) 

● radioasistent (radio assistant) 
● radiodůstojník (radio offi cer) 
● strojní asistent (engine assistant) 
● strojní důstojník (offi cer in charge of an engineering 

watch) 
● druhý strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních 

motorů do 3000 kW (second engineer offi cer on ships 
powered by main propulsion machinery of less than 3000 
kW propulsion power) 

● druhý strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních 
motorů 3000 kW a více (second engineer offi cer on 
ships powered by main propulsion machinery of 3000 kW 
propulsion power or more) 

● první strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních 
motorů do 3000 kW (chief engineer offi cer on ships 
powered by main propulsion machinery of less than 3000 
kW propulsion power) 

● první strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních 
motorů 3000 kW a více (chief engineer offi cer on ships 
powered by main propulsion machinery of 3000 kW pro-
pulsion power or more) 

● elektrotechnik (electrician) 
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● elektrodůstojník (chief electric offi cer) 
● námořník II. třídy (ordinary seaman) 
● námořník I. třídy (able seaman) 
● loďmistr (boatswain) 
● motorář II. třídy (motorman class II) 
● motorář I. třídy (motorman class I) 
● strojmistr (storekeeper-fi tter) 
● bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných 

věcí pro silniční dopravu (safety advisor for the road 
transport of dangerous goods) 

● zkušební komisař (inspection technician of the state 
technical inspection ) 

● učitel autoškoly (driving school instructor) 
● osoba pověřená přezkušováním řidičů (person authori-

zed to examine the drivers)
● kontrolní technik typu ADR (inspection technician of 

the ADR type) 
● kontrolní technik typu K (inspection technician of the 

K type)
● bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných 

věcí pro železniční dopravu (safety advisor for the 
railway transport of dangerous goods)

Ministerstvo fi nancí – Úřad státního dozoru v pojišťov-
nictví a penzijním připojištění 
(Ministry of Finance – Offi ce of the State Supervision 
in Insurance and Pension Funds)
● členové představenstva pojišťovny nebo dozorčí rady 

pojišťovny (member of board of directors and supervisory 
board or control board of insurance undertaking) 

● pojišťovací agent a pojišťovací nebo zajišťovací makléř 
(insurance agent and insurance or reinsurance broker) 

● člen představenstva nebo dozorčí rady penzijního 
fondu (member of board of directors and supervisory 
board or control board of pension fund) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
(Ministry of Labour and Social Affairs)
● zprostředkovatel práce (employment offi cer)
● koordinátor BOZP na staveništi (coordinator for safety 

and health matters on the construction site)
● revizní technik elektrických zařízení (inspector of 

electrical equipment)
● revizní technik tlakových zařízení (inspector of pres-

sure eguipment)
● revizní technik plynových zařízení (inspector of gas 

eguipment)
● revizní technik zdvihacích zařízení (inspector of lifting 

eguipment)

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
(Ministry of Industry and Trade)

I. VÁZANÉ ŽIVNOSTI: 
 (PROFESSIONAL TRADES):
● výroba slitin drahých kovů pro klenotnické a dentál-

ní účely (manufacture of precious metal alloys used in 
jewellery-making and dentistry) 

● revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 

a periodické zkoušky nádob na plyny (inspection and 
testing of selected pressurized equipment and periodic 
testing of gas vessels) 

● revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 

(inspection and testing of selected lifting equipment) 
● revize a zkoušky vyhrazených plynových zaříze-

ní a plnění nádob na plyny (inspection and testing 
of selected gas equipment and fi lling of vessels with 
gases) 

● revize, prohlídky a zkoušky určených technických 

zařízení v provozu (inspection, checking and testing of 
specifi ed technical equipment in operation) 

● úřední měření (offi cial measuring) 
● revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 

(inspection and testing of selected electrical equipment) 
● nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně 

jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích sta-

nic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv 

a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden 

kus balení (purchase, sale and storage of fuels and lub-
ricants including their import, except for the operation of 
fuel stations and exclusive purchase, sale and storage of 
fuels and lubricants in retail packaging up to 50 kg per 
pack)

● projektová činnost ve výstavbě (construction design) 
● projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich 

změn a odstraňování (design of a simple and small civil 
engineering structures, their ateration and demolition) 

● provozování autoškoly (driving instruction) 
● oční optika (opticians) 
● měření znečišťujících a pachových látek, ověřování 

množství emisí skleníkových plynů a zpracování roz-

ptylových studií (measurements of pollutant and odo-
rous substances, verifi cation of quantities of greenhouse 
gases emissions and processing of dispersion studies) 

● výkon zeměměřických činností (geodesic activities) 
● posuzování vlivů na životní prostředí (environmental 

impact assessment) 
● technicko-organizační činnost v oblasti požární 

ochrany (fi re prevention – technical and organizational 
activities) 

● průvodcovská činnost (working as a guide)
a) horská (in the mountains)
b) v oblasti cestovního ruchu (in tourism ) 

● diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochra-

ně rostlin (plant protection – diagnostics, testing and 
consulting) 

● geologické práce v oblasti…(geological work in the 
fi eld...) 

● poskytování tělovýchovných a sportovních služeb 

v oblasti… (physical education and sports services in 
the fi eld of…) 

● vodní záchranářská služba (water rescue service) 
● činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení 

daňové evidence (accounting consultancy, bookkeeping, 
maintaining tax records) 
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● zastupování v celním řízení (customs agents) 
● činnosti, při kterých je porušována integrita lidské 

kůže (activities disturbing the integrity of human skin) 
● péče o dítě do tří let věku v denním režimu (daily care 

of children under the age of three) 
● masérské, rekondiční a regenerační služby (massage, 

reconditioning and regenerating services) 
● provozování solárií (operation of solariums) 
● aplikace a opravy (application and repairs) 

a) protéz (of protheses),
b) trupových ortéz (of body ortheses),
c) končetinových ortéz (of limb ortheses),
d) měkkých bandáží (of soft bandages) 

● restaurování děl z oboru výtvarných umění, která ne-
jsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbír-
kách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kul-
turní hodnoty (restoration of works of graphic (visual) 
art which are not cultural monuments but are deposited 
in museum and gallery) collections or which are objects 
of cultural value) 

● nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů 
kulturní hodnoty (purchase and sale of artistic monu-
ments or objects of cultural value) 

● poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (provision of services related to occupa-
tional health and safety) 

● zpracování návrhu katalogizačních dat (preparation of 
catalogue data) 

● odborný dohled nad využíváním a ochranou přírod-
ních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních 
vod – balneotechnik (supervision of the use and pro-
tection of natural healing sources, and sources of natural 
mineral water – balneotechnology) 

● zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků 
(tobacco processing and manufacturing tobacco pro-
ducts) 

● podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpa-
dy (disposal of hazardous wastes) 

● měření účinnosti spalovacího zdroje, měření množství 
vypouštěných látek a kontrola stavu spalinových cest 
(measurements of the effi cacy of a combustion plant, 
measurements of the quantity of substances discharged, 
and inspection of the condition of incineration fl ues) 

● provozování lyžařských vleků (operating ski lifts)

II. KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI:
 PERMITTED TRADES:
● vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, pro-

dej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení 
zbraní (developing, manufacturing, repairing, modifying, 
transporting, purchasing, selling, hiring, storing, disabling 
and destroying weapons) 

● výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, 
uschovávání, přeprava, znehodnocování a ničení 
střeliva (manufacturing, repairing, modifying, transpor-
ting, purchasing, selling, hiring, storing, disabling and 
destroying ammunition) 

● nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, orpavy, 

úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, zne-

hodnocování a ničení bezpečnostního materuálu 

(purchase and sale, ledning, development, manufacture, 
repairs, safekeeping, storage, transport, deterioration 
and destruction of security materials)

● provozování střelnic (operating of shooting ranges) 

● provádění pyrotechnického průzkumu (pyrotechnical 
research) 

● ničení, zneškodňování, nákup a prodej výbušnin 

(destroying, disabling, purchasing and selling explosives) 
● nákup skladování a prodej hromadně vyráběných 

léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí 

o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo 

lékárny (purchasing, storing and selling mass-produced 
pharmaceutical products which may also be sold over the 
counter without prescription in accordance with the regis-
tration decision) 

● výuka a výcvik ve střelbě se zbraní (giving shooting 
courses) 

● provádění trhacích a ohňostrojových prací (blasting 
and fi reworks) 

● vnitrozemská vodní doprava (inland water transport) 
● poskytování technických služeb k ochraně majetku 

a osob (providing technical services for the protection of 
property and persons) 

● služby soukromých detektivů (private detective services) 
● podniky zajišťující ostrahu majetku a osob (operating 

security agencies) 
● kontrolní testování mechanizačních prostředků na 

ochranu rostlin (inspectional testing of machinery used 
in plant protection) 

● oceňování majetku pro (valuation of property)
a) věci movité (movable assets),
b) věci nemovité (immovable assets – real estate) 

● provádění veřejných dražeb (performance of public 
auctions) 
a) dobrovolných (voluntary)
b) nedobrovolných (unvoluntary)

● pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální 

ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (orga-
nizing courses of obtain qualifi cations in disinfection, 
fumigation and rat extermination) 

● výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, 

nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné 

energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 

50 kW (generation and distribution of heat energy not 
subject to a licence, carried out using sources of heat 
energy with an installed capacity per plant of more than 
50 kW) 

● energetické auditorství (energy auditing) 
● vedení spisovny (registry management) 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(Ministry of Education, Youth and Sports)

● asistent pedagoga (teacher´s assistant)
● pedagog volného času (leisure-time instruktor)
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● ředitel mateřské školy (headmaster of nursery school)

● ředitel školského zařízení (headmaster of school 
establishment)

● ředitel základní umělecké školy, střední odborné ško-

ly a konzervatoře (head teacher of basic school of art, 
secondary vocational school and conservatory head tea-
cher of tertiary professional school)

● ředitel vyšší odborné školy (headmaster of higher 
vocational school)

● trenér (trainer)

● učitel mateřské školy (nursery school teacher)

● učitel odborného výcviku v zařízení sociální péče 

(vocational training teacher at an educational care cen-
tre)

● učitel uměleckých odborných předmětů základní 

umělecké školy, střední odborné školy a konzervato-

ře (teacher of artistic vocational subjects of basic school 
of art, secondary vocational school and conservatory) 

● učitel vyšší odborné školy (teacher at higher vocational 
school)

● vychovatel (educator)

● učitel uměleckých odborných předmětů základní 

umělecké školy, střední odborné školy a konzervato-

ře (teacher of artistic vocational subjects of basic school 
of art, secondary vocational school and conservatory)

Ministerstvo vnitra 
(Ministry of the Interior)
● odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany 

(specially qualifi ed person on a fi eld of fi re protection) 

● člen (zaměstnanec) jednotky SDH obce (podniku) 

(voluntary fi refi ghter in municipal (company) voluntary 
fi re unit)

● osoba vykonávající služu v jednotce SDH obce jako 

své zaměstnání (paid fi refi ghter in municipal (company) 
voluntary fi re unit)

● strojník jednotky HZS podniku (engineer in company 
proffesional fi re unit)

● strojník jednotky SDH obce (podniku) (voluntary engi-
neer in municipal (company) voluntary fi re unit)

● technik požární ochrany (fi re protection technician)

● technik speciálních služeb jednotky HZS podniku 

(technician of speciál services in company proffesional 
fi re unit)

● velitel jednotky HZS podniku (commander in company 
proffesional fi re unit)

● velitel jednotky SDH obce (podniku) (voluntary 

commander in municipal (company) voluntary fi re 
unit)

● zaměstnanec jednotky HZS podniku (fi refi ghter in 
company proffesional fi re unit)

● zkušební komisař pro zkoušky odborné způsobilos-

ti žadatelů o vydání zbrojního průkazu (examination 
commissioner for exams for achieving the competence 
for holding and carrying weapons)

Ministerstvo zemědělství 
(Ministry of Agriculture)
● osoba oprávněná podepisovat zemědělské sklad-

ní listy (person authorised to sign agricultural storage 
sheets)

● osoba odborně způsobilá pro provádění inseminace 
a vpravovaní embryí inseminační technikou (competent 
person for insemination and embryos insert by insemina-
tion technique) 

● osoba odborně způsobilá pro testování a posuzování 

hospodářských zvířat (competent person for farm ani-
mals testing and assessment)

● projektování pozemkových úprav (designing terrestrial 
adaptations) 

● nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin 

(treating forest tree species’ seeds and seedlings) 
● odborný lesní hospodář (professional forest manager) 
● kontrola ekologického podnikatele a osob zařaze-

ných do přechodného období (checking environmental 
entrepreneurs and persons registered in the transition 
period) 

● kontrola výrobce biopotravin a osoby, která uvádí 

bioprodukty nebo biopotraviny do oběhu (checking 
organic food producers and persons that put organic pro-
ducts or organic foods into circulation) 

● výroba krmiv s použitím doplňkových látek nebo pre-

mixů a zpracování určitých proteinových krmiv (pro-
ducing fodders with the use of supplementary substan-
ces or premixes and processing certain protein fodders)

● dovoz a uvádění do oběhu premixů nebo určitých 

proteinových krmiv nebo zrnin nebo olejnin získa-

ných prostřednictvím geneticky modifi kovaných 

organizmů nebo obsahujících geneticky modifi ko-

vané organizmy (importing and circulating premixes or 
certain protein fodders or grains or oil bearing crops gai-
ned through genetically modifi ed organisms or containing 
genetically modifi ed organisms) 

● odpovědný zástupce provozovatele vodovodu a kana-

lizace (responsible representative of operator of water 
supply and drainage) 

Ministerstvo zdravotnictví 
(Ministry of Health)
● zdravotní laborant (medical laboratory technician)
● radiologický asistent (radiographer/radiotherapist)
● ergoterapeut (occupational therapist) 
● zdravotně-sociální pracovník (health social worker)
● ochrany veřejného zdraví (public health protection 

assistant)
● ortopista (orthopist)
● ortotik-protetik (orthotist-prosthetist) 
● nutriční terapeut (nutritional therapist) 
● zubní technik (dental technician) 
● dentální hygienistka (dental hygienist) 
● zdravotnický záchranář (paramedic) 
● farmaceutický asistent (pharmacy laboratory technician)
● biomedicínský technik (biomedical technician) 
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● fyzioterapeut (physiotherapist)
● zdravotnický asistent (health care assistant) 
● laboratorní asistent (laboratory assistant) 
● ortoticko-protetický technik (orthotic-prosthetic techni-

cian) 
● nutriční asistent (nutritional assistant) 
● asistent zubního technika (dental technician assistant) 
● dezinfektor (disinfector) 
● řidič vozidla ZZS [ambulance driver (auxiliary parame-

dic)] 
● ošetřovatel (nurse auxiliary) 
● masér/nevidomý a slabozraký masér (masseur/blind 

and asthenopic masseur) 
● laboratorní pracovník (laboratory technician) 
● zubní instrumentářka (dental assistant) 
● řidič dopravy nemocných a raněných (driver of the 

transport of patients and the wounded) 
● autoptický laborant (autopsy technician) 
● sanitář (medical orderly)
● jiný odborný pracovník (other health worker)

Státní plavební správa 
(State Navigation Autority)
● bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných 

věcí ve vnitrozemské vodní dopravě (safety advisor for 
the transport of dangerous goods) 

● inspektor určených technických zařízení (inspector of 
appointed technical equipment) 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
(State Offi ce for Nuclear Safety) 
● hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření vyko-

návané na základě Povolení SÚJB k nakládání se 

zdroji ionizujícího záření a to řízením zkoušek stano-

vených vyhláškou SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační 

ochraně (evaluation of properties of ionising radiation 
sources performed on the basis of a Licence issued by 
the State Offi ce for Nuclear Safety to manage sources 
of ionising radiation, through control of tests specifi ed in 
a special legal regulation – Decree No. 307/2002 Coll., on 
Radiation Protection) 

● manipulace na blokové a nouzové dozorně jaderně 

energetického zařízení, řízení a kontrola uvádění do 

provozu a řízení a kontrola provozu sekundární části 

reaktorového bloku jaderně energetického zařízení 

(activities performed in a main control room and emer-
gency control room, control and supervision in the course 
of start-up and operation of a nuclear power plant unit´s 
secondary part) 

● manipulace na dozorně, řízení a kontrola uvádění 

do provozu a řízení a kontrola provozu výzkumného 

reaktoru (activities performed in the control room, the 
control and supervision of nuclear research reactor start-
up and operation) 

● manipulace na dozorně, řízení a kontrola uvádění 

výzkumného reaktoru do provozu, řízení a kont-

rola provozu výzkumného reaktoru, řízení a kont-

rola manipulací s jaderným palivem v aktivní zóně 

výzkumného reaktoru a řízení a kontrola činnosti 

směny (activities performed in a control room and a con-
trol and supervision of nuclear research reactor start-up 
and operation, control and supervision of manipulations 
with nuclear fuel in a reactor´s core and management 
and supervision of the activities performed by the whole 
shift personnel) 

● nakládání s vysoce nebezpečnými látkami (handling 
with the highly hazardous chemicals) 

● provádění osobní dozimetrie a dalších služeb 

významných z hlediska radiační ochrany v rozsahu 

a způsoby stanovenými prováděcím právním předpi-

sem (performance of personal dosimetry and other ser-
vices signifi cant from the viewpoint of radiation protection 
to the extent and in the manner established in an imple-
menting regulation) 

● řízení služeb měření a hodnocení obsahu přírod-

ních radionuklidů ve stavebních materiálech, ve 

vodě určené k veřejnému zásobování pitnou vodou 

a v balené vodě (control of services, performed on the 
basis of a Licence issued by the State Offi ce for Nuclear 
Safety, in the fi eld of measuring and evaluation of natural 
radionuclides concentration in building materials, drinking 
water for public supply and bottled water) 

● řízení služeb měření a hodnocení výskytu radonu 

a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanove-

ní radonového indexu pozemku (control of services, 
performed on the basis of a Licence issued by the State 
Offi ce for Nuclear Safety, in the fi eld of measuring and 
evaluation of radon and its decay products concentration 
in buildings and determination of radon-related index of 
a site) 

● vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním 

požadavků radiační ochrany dalšími osobami s přímou 

odpovědností za zajištění radiační ochrany při vyko-

návání radiačních činností (jiných než při lékařském 

ozáření na pracovištích II. a vyšší kategorie) určených 

v programu zabezpečování jakosti a na základě vyda-

ného Povolení SÚJB, tj.: provoz pracoviště III. nebo 

IV. kategorie, nakládání se zdroji ionizujícího záření, 

nakládání s radioaktivními odpady, provádění osobní 

dozimetrie a dalších služeb významných z hlediska 

radiační ochrany, přidávání radioaktivních látek do 

spotřebních výrobků při jejich výrobě nebo přípravě 

nebo k dovozu či vývozu takových výrobků (perfor-
mance of a systematic supervision of the observance of 
radiation protection requirements by other persons with 
direct responsibility for radiation protection during radia-
tion practices, (other than those specifi ed under Article 3 
(2) Item 2 of the Decree No. 146/1997 Coll.), carried out 
on the basis of a Licence, granted under Article 9 (1) d) i) 
j) s) or r) of the Atomic Act, specifi ed in the quality assu-
rance program) 

● vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním 

požadavků radiační ochrany dohlížejícími osobami 

na pracovištích III. nebo IV. kategorie, provozova-
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ných na základě Povolení SÚJB nebo kde se naklá-

dá se zdroji ionizujícího záření na základě Povole-

ní SÚJB (performance of a systematic supervision of 
the observance of radiation protection requirements, 
by supervisors at workplaces operated on the basis of 
a Licence granted under Article 9 (1) d) of the Atomic Act, 
or at workplaces managing ionising radiation sources on 
the basic of a Licence granted under Article 9 (1) i) of the 
Atomic Act) 

● vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním 

požadavků radiační ochrany osobami s přímou odpo-

vědností za zajištění radiační ochrany při lékařském 

ozáření na pracovištích II. a vyšší kategorie, které 

jsou určeny v programu zabezpečování jakosti (per-
formance of a systematic supervision of the observan-
ce of radiation protection requirements, by persons with 
a direct responsibility for radiation protection during medi-
cal exposure performed at workplaces of category II and 
higher, specifi ed in the quality assurance program)

Směrnice 99/42/ES 
(Directive 99/42/EC)

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě 
(Czech Chamber of Certifi ed Engineers and Techni-
cians)
● autorizovaný inženýr činný ve výstavbě (chartered 

engineer engaged in construction) 
● autorizovaný technik činný ve výstavbě (chartered 

technician engaged in construction) 

Český báňský úřad 
(Czech Mining Autority)
● důlní elektromontér, elektromontér, elektromontér 

rozvodných zařízení, provozní elektromontér, elek-

tromechanik do 1 kV (mine electrician, the electrici-
an, the electrician for switching equipment, the operator 
electrician, electrician for voltage less than 1 kV)

● důlní elektromontér, elektromontér, elektromontér 

rozvodných zařízení, provozní elektromontér, elektro-

mechanik nad 1 kV (mine electrician, the electrician,the 
electrician for switching equipment, the operating electri-
cian, electrician for voltage higher than 1 kV)

● pyrotechnik (pyrotechnist)
● obsluha jeřábu (crane attendent)
● obsluha kotlů (boiler attendent)
● obsluha plynového zařízení (attendent for the gas 

equipment)
● odpalovač ohňostrojů (fi reworks shotfi rer)
● vazač (binder)

Drážní úřad 
(Rail Autority)
● provozovatel dráhy (rail system operator)
● provozovatel drážní dopravy (railway undertaking)
● osoba provádějící revize, prohlídky a zkoušky tech-

nických zařízení na železnici (inspection technician for 
the revision, the examination and test of specifi ed techno-
logical equipment)

Energetický regulační úřad 
(Energetic Regulation Offi ce)
● podnikatel v energetických odvětvích – fyzická oso-

ba (enterpriser in the energy sector – natural person)
● odpovědný zástupce podnikatele v energetických 

odvětvích (enterpriser´s responsible representative in 
the energy sector)

Ministerstvo kultury
(Ministry of Culture)
● provádění archeologických výzkumů (conduct of 

archaeological research) 
● provádění obnovy kulturních památek, které jsou díly 

výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými prace-

mi (restoration of cultural monuments, which are works 
of visual art or artistic handicraft) 

Ministerstvo průmyslu a obchodu
(Ministry of Industry and Trade)

I. ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI: 
 VOCATIONAL TRADES:
● kovářství (forging) 

● podkovářství (farriery) 

● zámečnictví (locksmithery) 

● nástrojařství (tool-making) 

● kovoobráběčství (metal-working) 

● galvanizérství (galvanizing) 

● smaltéřství (enameling) 

● slévárenství (casting) 

● modelářství (pattern-making) 

● opravy silničních vozidel (road vehicle repairs) 

● opravy karoserií (vehicle body repairs) 
● opravy ostatních dopravních prostředků (repair of 

other means of transport) 
● opravy pracovních strojů (repair of off-road vehicles) 
● hodinářství (watchmaking) 
● výroba, instalace a opravy elektrických strojů a pří-

strojů (production, installation and repair of electrical 
machines and appliances) 

● výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 

(production, installation and repair of electronic equip-
ment) 

● montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení 

a tepelných čerpadel (assembly, repairs, and recon-
structions of refrigerating equipment and heat pumps) 

● broušení a leptání skla (glass cutting and etching) 
● zpracování kamene (stonemasonry) 

● výroba kosmetických prostředků (cosmetic products) 
● řeznictví a uzenářství (butchery and meat processing) 
● mlynářství (milling) 

● pivovarnictví a sladovnictví (brewing and malting) 
● mlékárenství (processing of milk and diary products) 
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● pekařství, cukrářství (bakery and confectionery products) 
● barvení a chemická úprava textilií (dyeing and chemi-

cal treatment of textiles) 
● zpracování gumárenských směsí (processing of rubber 

compounds) 
● zpracování kůží a kožešin (leather and fur processing) 
● truhlářství (joinery) 

● zlatnictví a klenotnictví (goldsmithing and jewellery-
making) 

● opravy hudebních nástrojů (musical instruments repair) 
● polygrafi cká výroba (printing) 

● zednictví (masonry) 

● tesařství (carpentry) 

● pokrývačství (roofi ng) 

● klempířství (tinsmithing) 

● štukatérství (stucco decoration) 
● podlahářství (fl oor covering) 
● izolatérství (insulation) 

● kominictví (chimney sweeping) 

● vodoinstalatérství, topenářství (plumbing, heating 
installation) 

● montáž suchých staveb (assembly of plaster board 
structures) 

● kamnářství (stove fi tting) 
● malířství, lakýrnictví a natěračství (painting and deco-

rating)
● čištění textilu a oděvů (cleaning of textiles and clothing) 
● holičství, kadeřnictví (haircutting and hairdressing) 
● hostinská činnost (restaurant services) 
● kosmetické služby (cosmetic services) 
● pedikúra, manikúra (pedicure, manicure) 
● fotografi cké služby (photographic services) 
● aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi (applica-

tion, manufacture and repair of orthopaedic footwear) 

II. VÁZANÉ ŽIVNOSTI:
 PROFESSIONAL TRADES:
● montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlako-

vých zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 

(assembly, repairs and reconstruction of selected pres-
surized equipment and periodic testing of gas vessels) 

● montáž a opravy vyhrazených zdvihacích zařízení 

(assembly and repair of selected lifting equipment) 
● montáž a opravy vyhrazených plynových zaříze-

ní a plnění nádob na plyny (assembly and repairs 
of selected gas equipment and fi lling of vessels with 
gases) 

● vývoj, projektování, výroba, zkoušky, instalace, 

údržba, opravy, modifi kace a konstrukční změny 

letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení 

a leteckých pozemních zařízení (development, design, 
manufacture, testing, instalation, maintenance, repair, 
modifi cation and structural alteration of aircraft, engines, 
airscrews, aircraft components and equipments and air-
craft terrestrial appliances)

● výroba, opravy a montáž měřidel (manufacture, repair 
and assembly of measuring instruments) 

● montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 

(assembly and repairs of selected electrical equipment) 
● montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 

(assembly, repairs and servicing of telecommunication 
equipment) 

● výroba a dovoz chemických látek a chemických 

přípravků klasifi kovaných jako výbušné, oxidující, 

extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce 

toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxic-

ké pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostře-

dí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 

a prodej chemických látek a chemických přípravků 

klasifi kovaných jako vysoce toxické a toxické (produ-
ction and import of chemical substances and preparations 
classifi ed as explosive, oxidizing, extremely fl ammable, 
highly fl ammable, fl ammable, highly toxic, toxic, carcino-
genic, mutagenic, toxic for reproduction, hazardous to the 
environment, harmful to health, caustic, irritant, senziting 
and the sale of chemical substances and chemical produ-
cts classifi ed as highly toxic and toxic) 

● výroba a zpracování paliv a maziv (production and pro-
cessing of fuels and lubricants) 

● nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodí-

kových plynů v tlakových nádobách (purchase, sale 
and storage of liquefi ed hydrocarbon gases in pressure 
vessels)
a) nad 1000 kg skladovací kapacity (over 1,000 kg sto-

rage capacity),
b) nad 40 kg náplně tlakové nádoby (over 40 kg pres-

sure vessel fi ll) 
● provádění staveb, jejich změn a odstraňování (con-

struction of civil engineering structures, their alteration 
and demolition) 

● provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich 

změn a odstraňování (construction of simple and small 
civil engineering structures, their alteration and demolition) 

● průvodcovská činnost tělovýchovná a sportovní (wor-
king as a guide in physical education and sport) 

● provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle 

zákona o veřejných dražbách (performance of volunta-
ry auctions of movables under the Public Auctions Act) 

● ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů 

a půdy proti škodlivým organismům přípravky na 

ochranu rostlin nebo biocidními přípravky (treatment 
of plants, vegetative products, buildings and soil against 
harmful organisms, using plant protection agents or bio-
cid agents) 

● provozování cestovní agentury (travel agents) 
● provozování tělovýchovných a sportovních zařízení 

a zařízení sloužících regeneraci a rekondici (operation 
of physical education and sports establishments and faci-
lities for regeneration and reconditioning) 

●  výroba (production)

a) protéz (of protheses)
b) trupových ortéz (of body ortheses)
c) končetinových ortéz (of limb ortheses)
d) měkkých bandáží (of soft bandages) 
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● obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy (tra-
ding in animals used for livestock breeding) 

● drezúra zvířat (animal training) 
● speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a derati-

zace bez použití toxických nebo vysoce toxických 

chemických látek a chemických přípravků, s výjim-

kou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdra-

votnickým zařízením v jeho objektech, speciální 

ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potra-

vinářských nebo zemědělských provozech (special 
protective disinfection and liquidation of insects and rat 
extermination without using toxic or highly toxic chemical 
substances and products, excluding special protective 
disinfection done by healthcare facilities on their premi-
ses, disinfection, insect and rat extermination in food and 
farming establishments) 

● speciální ochranná dezinfekce, dezinfekce, dezinsek-

ce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských 

provozech (special disinfection, fumigation and rat exter-
mination in food or farming establishments) 

● speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a derati-

zace toxickými nebo vysoce toxickými chemický-

mi látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou 

speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravi-

nářských nebo zemědělských provozech (special dis-
infection, fumigation and rat extermination using toxic or 
highly toxic chemicals in food or farming establishments, 
excluding activities in the fi eld of phytopathology substan-
ces or preparations, excluding disinfection, rat extermina-
tion in food or farming establishments) 

● nákup, skladování a prodej zdravotnických prostřed-

ků (buying, storing and selling sanitary product): 
a) třídy II b a III, s výjimkou kondomů (a) class II b 

and III, exception condoms) 
b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci 

zdravotnických prostředků (class I and IIa, which 
may be sold by vedors of sanitary products)

III. KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
 PERMITTED TRADES:
● směnárenská činnost (operating exchange offi ces) 
● výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, liho-

vin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, 

ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných 

destilátů získaných pěstitelským pálením) [production 
and processing of fermented spirits, consumer spirits, and 
other alcoholic beverages (except beer, fruit wines, other 
wines and mead, and growers’ own fruit distillates)]

● výroba a úprava lihu sulfi tového nebo lihu syntetic-

kého (production and processing of sulphite or synthetic 
alcohol) 

● provozování cestovní kanceláře (tour operators) 
● provozování pohřební služby (operating funeral establis-

hments) 
● provádění balzamace a konzervace (embalming and 

conserving) 
● provozování krematoria (operating crematoriums) 

Ministerstvo zemědělství 
(Ministry of Agriculture)
● zkoušení osiva a sadby (testing seeds and seedlings) 
● dodavatel, který vyrábí nebo dováží rozmnožovací 

materiál (supplier which produces or imports reproducti-
ve material) 

● rybářský hospodář a jeho zástupce (fi sh farmer and his 
representative) 

● myslivecký hospodář (game manager) 
● klasifi kace jatečních těl jatečních zvířat v systému 

SEUROP [classifying abattoir bodies of abattoir animals 
(SEUROP)] 

● porážení jatečních zvířat na jatkách (slaughtering lar-
ge farm animals) 

● osoba přepravující zvířata (person which transports 
animals) 

● zemědělský podnikatel (agricultural entrepreneur) 
● práce se zvířaty pro laboranty, techniky a ošetřovate-

le (working with animals for laboratory assistants, techni-
cians and keepers) 

Ministerstvo životního prostředí 
(Ministry of Environement)
● odborný lesní hospodář (v lesích národních parků 

a jejich ochranných pásmech) [qualifi ed forest manager 
(in national parks and their protection area)] 

● zpracování plánů a osnov (v lesích národních parků 

a jejich ochraných pásmech) [implementation of plan 
and schedule (in forests of national parks and their pro-
tection areas)] 

● řízení a odpovědnost za výkon geologických prací 

(odpovědný řešitel geologických prací) [management 
of and responsibility for carrying out of geological works 
(responsible manager of geological works)] 

● zkoušení nebezpečné vlastnosti látek a přípravků pro 

účely registrace (testing of dangerous properties of sub-
stances and preparations for purposes of notifi cation) 

● zajištění odborného nakládání s odpady (odpado-

vý hospodář) [professional waste management (waste 
manager)] 

● dohled nad provozem spalovny odpadu nebo zařízení 

schváleného pro spoluspalování odpadu (supervision 
of operation of incineration plants, facilities for co-inci-
neration of waste and very large combustion sources) 

● provádění měření emisí nebo imisí znečišťujících 

látek, stanovení pachového čísla a míry obtěžování 

obyvatelstva zápachem, stavových veličin plynů, kon-

centrace srovnávací látky a vlhkosti v plynu a ověřo-

vání správnosti měření znečišťujících látek (pursuance 
of pollutant emission or ambient air quality measurements, 
determination of odour number and odour nuisance level 
for the population, gas state values, concentrations of 
reference substances and moisture content in gases and 
verifi cation of pollutant measurement accuracy) 

● zpracování odborných dokumentů v oblasti posuzo-

vání vlivů na životní prostředí (preparation of expert 
studies in EIA and SEA) 
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● provádění měření účinnosti spalovacího zdroje 

a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest 

(pursuance of measurement of combustion effi ciency of 
combustion sources and discharged substances and for 
inspection of fl ueways) 

● zpracování rozptylových studií a zpracování odbor-

ných posudků (preparation of dispersion studies and 
expert statements) 

● kontrola a evidence úniků regulovaných látek (revizní 

technik chladících a klimatizačních zařízení) [control 
and record-keeping of leakages of controlled substances 
(revision technicians of refrigerating and air-conditioning 
equipment)] 

● znovuzískávání regulovaných látek a jejich následné 

zneškodnění, regenerace nebo recyklace (recovery of 
controlled substances and their destruction, regeneration 
or reclamation) 

Státní plavební správa 
(State Navigation Autority)
● lodník I. tř. (crewman class I.)
● lodník II. tř. (crewman class I.)
● kormidelník I. tř. (helmsman I. class)
● kormidelník II. tř. (helmsman II. class)
● kormidelník III. tř. (helmsman III. class)
● kapitán I. tř. (boat master class I.)
● kapitán II. tř. (boat master class II.)
● kapitán III. tř. (boat master class III.)
● kapitán IV. tř. (boat master class IV.)
● převozník I. tř. (ferryman class I.)
● převozníka II. tř. (ferryman class II.)
● převozník III. tř. (ferryman class III.)
● vůdce malého plavidla (small craft leader)
● strojmistr I. tř. (machine minder class I.)
● strojmistr II. tř. (machine minder class II.)
● provozovatel vodní dopravy pro cizí potřeby (water 

transport operater for other people´s necessary)

II. Systém sektorových směrnic 
(sectoral directives system)

Směrnice 77/249/EHS a Směrnice 98/5/ES 
(Directive 77/249/EEC and Directive 98/5/EC)

Česká advokátní komora 
(Czech Bar Association)
● výkon advokacie (advocate)

Směrnice 85/384/EHS 
(Directive 85/384/EEC)

Česká komora architektů 
(Czech Chamber of Architects)
● autorizovaný architekt (authorized architect)

Směrnice 93/22/EHS 
(Directive 93/22/EEC)

Komise pro cenné papíry 
(Czech Securities Commission)

● statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, výkon-

ný ředitel nebo prokurista akciové společnosti nebo 

osoba, na kterou byla pravomoc některé z těchto osob 

delegována nebo která jiným způsobem skutečně řídí 

činnost obchodníka s cennými papíry, který není 

bankou [member of a board of directors, chief executive 
offi cer (CEO) and executive directors and proxy of a joint 
stock company, or a person delegated the authority of 
one of the aforementioned persons, or that in another 
form effectively conducts the business of the non banking 
investment fi rm (securities fi rm, broker dealer fi rm)]

● statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, výkon-

ný ředitel nebo prokurista akciové společnosti nebo 

osoba, na kterou byla pravomoc některé z těchto osob 

delegována nebo která jiným způsobem skutečně řídí 

činnost burzy cenných papírů (member of a board of 
directors, chief executive offi cer (CEO) and executive 
directors and proxy of a joint stock company, or a person 
delegated the authority of one of the aforementioned per-
sons, or that in another form in fact manages the activities 
of the stock exchange)

● statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, výkon-

ný ředitel nebo prokurista akciové společnosti nebo 

osoba, na kterou byla pravomoc některé z těchto osob 

delegována nebo která jiným způsobem skutečně řídí 

činnost organizátora mimoburzovního trhu (member 
of a board of directors, chief executive offi cer (CEO) and 
executive directors and proxy of a joint stock company, or 
a person delegated the authority of one of the aforemen-
tioned persons, or that in another form in fact manages 
the activities of the off-exchange market operator)

● vedoucí osoba odpovědná za činnost banky jako 

obchodníka s cennými papíry (member of a board of 
directors, chief executive offi cer (CEO) and executive 
directors and proxy of a joint stock company, or a person 
delegated the authority of one of the aforementioned per-
sons, or that in another form effectively conducts busine-
ss of a bank as a investment fi rm)

● vedoucí organizační složky zahraniční osoby, která 

má sídlo ve státě, který není členským státem EU 

a poskytuje investiční služby v ČR (executive offi cer 
of a branch of a foreign person that has its seat in a state 
that is not a Member State of the European Union, and 
provides investment services in the Czech Republic)

● vedoucí organizační složky zahraničního speciální-

ho fondu na území ČR (executive offi cer of a branch of 
a non UCITS fund (Council Directive 85/611/EEC) in the 
territory of the Czech Republic)

● investiční zprostředkovatel, fyzická osoba (investment 
intermediary, natural person)



strana 76 SEŠIT 4
 

● makléř [broker (employee of an investment fi rm respon-
sible for execution of clients’ orders and trading in securi-
ties and derivatives)]

● nucený správce obchodníka s cennými papíry, který 

není bankou, investiční společnosti, investičního fon-

du, burzy, organizátora mimoburzovního trhu, pro-

vozovatele vypořádacího systému nebo centrálního 

depozitáře (receiver of a fi rm that is mentioned in 1.i) - v) 
and of an operator of a settlement system, or a central 
depository)

Směrnice 85/11/EHS 
(Directive 85/11/EEC)

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
(Ministry of Labour and Social Affairs)

● zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP 

(activities related to the protection and prevention of 
occupational risks)

Komise pro cenné papíry 
(Czech Securities Commission)
● statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, výkon-

ný ředitel nebo prokurista akciové společnosti nebo 

osoba, na kterou byla pravomoc některé z těchto osob 

delegována nebo která jiným způsobem skutečně řídí 

činnost investiční společnosti (member of a board of 
directors, chief executive offi cer (CEO) and executive 
directors and proxy of a joint stock company, or a person 
delegated the authority of one of the aforementioned per-
sons, or that in another form in fact manages the activities 
of the management company)

● statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, výkon-

ný ředitel nebo prokurista akciové společnosti nebo 

osoba, na kterou byla pravomoc některé z těchto osob 

delegována nebo která jiným způsobem skutečně řídí 

činnost investičního fondu (member of a board of direc-
tors, chief executive offi cer (CEO) and executive director 
and proxy of a joint stock company, or a person delegated 
the authority of one of the aforementioned persons, or 
that in another form in fact manages the activities of the 
investment company)

● nucený správce obchodníka s cennými papíry, který 

není bankou, investiční společnosti, investičního fondu, 

burzy, organizátora mimoburzovního trhu, provozova-

tele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře 

(receiver of a fi rm that is mentioned in 1.i) - v) and of an 
operator of a settlement system, or a central depository)

● likvidátor investiční společnosti a investičního fondu 

[liquidator of a fi rm that is mentioned in 1. iv) - v)]

Směrnice 84/253/EHS 
(Directive 84/253/EEC)

Komora auditorů ČR 
(Czech Chamber of Auditors)
● auditor (auditor)

Směrnice 78/1026/ES 
(Directive 78/1026/EC)
Komora veterinárních lékařů ČR 
(Veterinary Doctors Chamber)
● veterinární lékař (veterinary surgeon)

Směrnice 93/16/EHS 
(Directive 93/16/EEC)
Ministerstvo zdravotnictví 
(Ministry of Health)
● lékař (doctor)

Směrnice 77/452/EHS
(Directive 77/452/EEC)

Ministerstvo zdravotnictví 
(Ministry of Health)
● všeobecná sestra (nurse)

Směrnice 78/686/EHS 
(Directive 78/686/EEC)
Ministerstvo zdravotnictví 
(Ministry of Health)
● zubní lékař (dental practitioner)

Směrnice 80/154/EHS 
(Directive 80/154/EEC)

Ministerstvo zdravotnictví 
(Ministry of Health)
● porodní asistentka (midwife)

Směrnice 85/433/EHS 
(Directive 85/433/EEC)

Ministerstvo zdravotnictví 
(Ministry of Health)
● farmaceut (pharmacist)
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Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, a. s.,
Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352, 283 090 254, fax: 
233 553 422; drobný prodej v prodejnách SEVT, a. s. – Praha 5, Elišky Peško-
vé 14, tel./fax: 257 320 049, – Praha 4, Jihlavská 405, tel./fax: 261 264 325 – Brno, 
Česká 14, tel./fax: 542 233 962 – Ostrava, Nádražní 29, tel./fax: 596 120 690 – 
České Budějovice, Česká 3, tel./fax: 387 319 045 a ve vybraných knihkupectvích. 
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány před-
platitelům neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného 
jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší 
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době 
od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. 
Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta 
pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, po této lhůtě 
jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky za úhradu. V písemném styku 
vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) 
a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zásilek povoleno ŘPP 
Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávanie novinových zásilek v Sloven-
skej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č.j. 445/94 zo dňa 27. 12. 1994.
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