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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č. j. 598/2010-33

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

Čl. 1
Obecné podmínky poskytování příspěvku a dotací

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže

a tělovýchovy (dále jen „pravidla“) stanovují postup, jakým Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále 

jen „ministerstvo“) zabezpečuje ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, transfery 

fi nančních prostředků státního rozpočtu ve prospěch veřejných vysokých škol (dále jen „vysoké školy“). 

Tato pravidla neupravují účast státního rozpočtu na fi nancování programů [§ 12 a 13 zákona č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 

ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na fi nancování programů 

reprodukce majetku] a poskytování dotací či fi nančních výpomocí vysokým školám ze státního rozpočtu podle 

jiných právních předpisů nebo rozhodnutí, zejména poskytování dotací na výzkum, experimentální vývoj a inova-

ce podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve 

znění pozdějších předpisů, a dotací na podporu konečných uživatelů v projektech spolufi nancovaných ze struk-

turálních fondů Evropské unie.

Finanční prostředky státního rozpočtu jsou vysokým školám poskytovány ministerstvem jako příspěvek 

na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen 

„příspěvek“), nebo jako dotace na rozvoj vysoké školy nebo na ubytování a stravování studentů.

Pro stanovení výše příspěvku je rozhodný typ a fi nanční náročnost akreditovaných studijních programů

a programů celoživotního vzdělávání, počet studentů a dosažené výsledky ve vzdělávací a vědecké, výzkum-

né, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a její náročnost, dlouhodobý záměr vzdělávací

a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol, vypra-

covaný ministerstvem a jeho každoroční aktualizace (dále jen „dlouhodobý záměr ministerstva“) a dlouhodobé 

záměry vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti vysokých škol 

a jejich každoroční aktualizace (dále jen „dlouhodobé záměry vysokých škol“), projednané podle § 87 písm. c) 

zákona o vysokých školách.

 Pro výši dotace, stanovené podle těchto pravidel, je rozhodný dlouhodobý záměr ministerstva a dlouhodobé 

záměry vysokých škol. 

Na příspěvek a na dotaci na rozvoj vysoké školy má podle zákona o vysokých školách vysoká škola nárok.

Příspěvek a dotaci ministerstvo poskytuje na základě žádosti vysoké školy. Žádost musí být písemná. První 

žádost vysoké školy o příspěvek a dotaci na následující kalendářní rok ministerstvo přijímá od 1. 11. do 30. 11. 

Obsah žádosti o příspěvek nebo dotaci se řídí ustanoveními § 14 rozpočtových pravidel. Ministerstvo může stano-

vit další náležitosti žádosti a termíny, ve kterých žádosti soustřeďuje a projednává.

V žádosti o příspěvek není třeba uvádět výši příspěvku, pokud při jeho stanovení ministerstvo přihlíží

k rozpočtovým datům podle čl. 4 těchto pravidel. Mezi rozpočtová data patří zejména údaje o počtech studentů

a studií v akreditovaných studijních programech, údaje o počtech absolventů, získané ze systému „Sdružené 

informace matrik studentů“ (dále jen „SIMS“) a další údaje, poskytnuté vysokými školami.

ČÁST NORMATIVNÍ
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V žádosti o dotaci musí být její výše uvedena a odůvodněna. Žádostí o dotaci jsou také projekty vysokých 

škol podporující rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol, úspěšné ve výběrovém řízení, které organizuje Výbor 

Fondu rozvoje vysokých škol1, a projekty vysokých škol, předložené do rozvojových programů vyhlášených 

ministerstvem.

Výši příspěvku a dotací podle příslušných kvantitativních a věcných ukazatelů státního rozpočtu stanoví mi-

nisterstvo v souladu s ustanoveními § 7 odst. 1 písm. v) a § 14 rozpočtových pravidel v Rozhodnutí o poskytnutí 

příspěvku nebo Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“).

Nedílnou součástí Rozhodnutí je vymezení účelu, na který jsou příspěvek a dotace poskytovány, a podmínek 

jejich použití, vycházející z těchto pravidel. 

Ministerstvo v Rozhodnutí v souladu s ustanovením § 18 odst. 4 zákona o vysokých školách stanoví, zda 

poskytovaný příspěvek nebo dotace je účastí státního rozpočtu na fi nancování programu.

Ministerstvo může v Rozhodnutí dále určit, která nesplnění stanovených podmínek jsou méně závažná podle 

§ 14 odst. 5 rozpočtových pravidel.

Čl. 2
Podmínky použití příspěvků a dotací a jejich fi nanční vypořádání

Podmínky použití příspěvku a dotací a jejich fi nanční vypořádání upravují právní předpisy, zejména rozpočtová 

pravidla, zákon o vysokých školách, vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny fi nančního 

vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními fi nančními aktivy nebo Národním fondem, a Rozhodnutí

o poskytnutí příspěvku resp. dotace. 

Vysoká škola, která příspěvek nebo dotaci tím, že ji začne užívat, přijme, je povinna splnit povinnosti stano-

vené v Rozhodnutí.

Nemůže-li vysoká škola poskytnutý příspěvek nebo dotaci použít na stanovený účel, protože údaje, na jejichž 

základě byly příspěvek nebo dotace poskytnuty, byly neúplné nebo nepravdivé, informuje neprodleně minis-

terstvo. Rovněž tak neprodleně informuje ministerstvo o každé změně údajů, rozhodných pro poskytování 

příspěvku a dotace. Ministerstvo po zvážení vyhoví případnému návrhu vysoké školy na změnu účelu formou 

změny rozhodnutí nebo vydáním nového rozhodnutí, anebo zahájí řízení o odnětí příspěvku nebo dotace podle 

rozpočtových pravidel.

Ministerstvo poskytne vysoké škole příspěvek vypočtený podle pravidel – čl. 4 oddíl Ukazatelé A a B1, B2
a B3 ve výši 75 % jeho ročního objemu, pokud vysoká škola nepožádá o jinou částku. Zbývající část příspěvku 

může ministerstvo poskytnout na kapitálové výdaje, popřípadě na spolufi nancování projektů operačního pro-

gramu Výzkum a vývoj pro inovace prioritní osa 4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojená 

s výzkumem, a to na základě žádosti vysoké školy předložené v termínech do 31. března, 30. června a 31. října 

kalendářního roku. Po datu 31. října ministerstvo zbývající část příspěvku vysoké škole poskytne jako běžný 

příspěvek. 

Prostředky, které ministerstvo nerozdělí vysokým školám podle Čl. 4 a 5 těchto pravidel jim poskytne v pro-

sinci formou běžného příspěvku ve stejném poměru, jako je podíl jednotlivých vysokých škol na celku prostředků, 

jim poskytnutých na základě výpočtu podle ukazatelů A, B1, B2 a B3.

Čl. 3
Kontrola hospodaření a zveřejnění informací o příspěvku a dotacích

Hospodaření s příspěvkem a dotacemi kontroluje ministerstvo podle § 39 odst. 2 rozpočtových pravidel a po-

dle zákona č. 320/2001 Sb., o fi nanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o fi nanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména při kontrolách hospodaření vysokých škol (§ 87 písm. e) 

1 Fond rozvoje vysokých škol je společným orgánem ministerstva a Rady vysokých škol.
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zákona o vysokých školách), při zúčtování a vypořádání dotací a příspěvku se státním rozpočtem za příslušný rok, 

při analýze výročních zpráv o hospodaření vysoké školy (§ 21 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách).

Využití příspěvku a dotací vyhodnotí ministerstvo ve výroční zprávě o stavu vysokého školství (§ 87 písm. b) 

zákona o vysokých školách) na základě analýzy výročních zpráv o činnosti vysoké školy a o hospodaření vysoké 

školy (§ 21 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách) a na základě výsledků z kontrol a jiných poznatků 

o činnosti vysokých škol.

Informace o výši příspěvku a dotací poskytnutých vysokým školám podle těchto pravidel zveřejňuje minister-

stvo v souladu s § 75b rozpočtových pravidel v Centrální evidenci dotací ze státního rozpočtu.

Čl. 4
Pravidla stanovení výše příspěvku a dotací

Výše příspěvku a dotací vysoké škole se vypočte podle následujících ukazatelů:

Ukazatelé A a B1, B2 a B3 (akreditované studijní programy a další kritéria)

Tato část příspěvku se odvozuje od rozsahu a obsahu vzdělávací činnosti vysoké školy měřené počtem studií, 

absolventů a kvalitativních výstupů a současně refl ektuje postupné metodické změny ve fi nancování vysokých 

škol, směřující k zohlednění potřebné struktury výkonů a výstupních parametrů vzdělávací činnosti.

Při výpočtu se používají tato rozpočtová data: 

� Počet rozpočtových studentů vysoké školy v akreditovaných studijních programech (včetně akreditovaných 

studijních programů uskutečňovaných pro vysokou školu na vyšších odborných školách) uskutečňovaných na 

území České republiky žadatelem k 31. 10. předchozího akademického roku a k 31. 10. probíhajícího aka-

demického roku. Rozpočtovým studentem je student, který je zapsán ke studiu, s výjimkou studenta-občana 

České republiky, jehož studium je hrazeno z prostředků jiné rozpočtové kapitoly, studenta, jehož studium je 

hrazeno podle mezinárodních smluv a usnesení vlády (viz ukazatel D) a studenta, který hradí plně své stu-

dium v cizím jazyce. Do výpočtu se zahrnuje každé probíhající studium každého studenta, které vyhovuje 

uvedeným kritériím.

� Přepočtený počet studentů se zjistí podle tohoto vzorce: 

 „Zvláštní“ krát 0 plus „Nově přijatí“ krát 1,0 plus „Ostatní” krát 1,0 plus „Půlroční“ krát 0,5. Počet zvláštních 

studentů se při výpočtu neuvažuje. Zvláštní student je student, který studuje v akreditovaném bakalářském nebo 

magisterském studijním programu déle než standardní dobu studia plus jeden rok a absolvent bakalářského 

nebo magisterského studia studující v dalším bakalářském nebo magisterském studiu, který překročil stan-

dardní dobu studia, jestliže nejde o magisterské studium navazující na předchozí bakalářské studium; stu-

dent nově přijatý je student, který byl zapsán poprvé ke studiu na vysoké škole; ostatní student je student 

rozpočtový, který studuje ve standardní době studia plus jeden rok a není studentem novým nebo půlročním; 

půlroční student je student, který studuje déle než je standardní doba studia a dobu kratší, než je standardní 

doba studia plus 183 dní. Do standardní doby studia bakalářských a magisterských studií se započtou všechny 

doby předchozích neúspěšných studií v bakalářských a magisterských studijních programech. Do doby studia 

v akreditovaných doktorských studijních programech se započtou všechny doby předchozích neúspěšných 

studií v akreditovaných doktorských studijních programech. Období, ve kterém student studoval v takovýchto 

studijních programech souběžně, se započte pouze jednou. Do výpočtu se zahrnuje každé probíhající studium 

každého studenta, které vyhovuje uvedeným kritériím.

� Normativní počet studentů se vypočítá z přepočteného počtu studentů k příslušnému datu jako součet součinů 

přepočteného počtu studentů vysoké školy a koefi cientů ekonomické náročnosti jednotlivých akreditovaných 

studijních programů, ve kterých studují. Těchto koefi cientů ekonomické náročnosti akreditovaných studijních 

programů je sedm: nejnižší je roven 1,00, další jsou 1,20, 1,65, 2,25, 2,80, 3,50 a nejvyšší je roven 5,90.

� Základní normativ je výpočtová částka stanovená ministerstvem na jedno studium v akreditovaném studij-

ním programu s koefi cientem ekonomické náročnosti rovným 1,00 na každý fi nanční rok v závislosti na 

možnostech rozpočtu pro vysoké školy.
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Hodnota ukazatele A se vypočte jako součin základního normativu a normativního počtu studentů k 31. 10. 

předchozího akademického roku.

Hodnota ukazatele B1 se vypočte jako součin základního normativu a přírůstku normativního počtu studentů 

od 31. 10. předchozího akademického roku do 31. 10. probíhajícího akademického roku (přírůstek může mít 

i zápornou hodnotu).

� Kontrahovaný počet studentů se rovná přepočtenému počtu studentů vysoké školy, stanovenému ministerst-

vem po projednání s touto vysokou školou jako limitní pro výpočet příspěvku v součtu A+B1.

� Pro účely zjištění, zda student hradí plně své studium v cizím jazyce, se stanoví částka, připadající na jed-

noho studenta vypočtená podle vzorce pro ukazatel A+B1 plus poměrná část, připadající na jednoho studenta 

dotčené veřejné vysoké školy z části příspěvku, vypočteného pro tuto školu podle ukazatele B2 plus poměrná 

část, připadající na jednoho studenta dotčené veřejné vysoké školy z části příspěvku, vypočteného pro tuto 

školu podle ukazatele B3. Student, který hradí částku stejnou nebo vyšší než je částka takto určená, je stu-

dentem, který hradí plně své studium v cizím jazyce.

Ukazatel B2 – absolventi

� Počet absolventů vysoké školy je součtem absolventů všech akreditovaných studijních programů vysoké školy 

za období od 1. 11. předchozího akademického roku do 31. 10. probíhajícího akademického roku. Absol-

ventem (§ 55 zákona o vysokých školách) se pro tento účel rozumí absolvent akreditovaného studijního pro-

gramu, jehož uskutečňování bylo alespoň částečně hrazeno z fi nančních prostředků kapitoly státního rozpočtu 

333 MŠMT.

� Normativ na absolventa je částka stanovená ministerstvem pro každý fi nanční rok v závislosti na možnostech 

rozpočtu pro vysoké školy.

Hodnota příspěvku B2 se vypočte jako součin normativu na absolventa, počtu absolventů a koefi cientu eko-

nomické náročnosti příslušného studijního programu.

Ukazatel B3 – další kritéria

Část příspěvku, poskytovaná prostřednictvím tohoto ukazatele, zohledňuje další aspekty činnosti vysokých 

škol. 

Výpočet výše příspěvku dle tohoto ukazatele je stanoven souborem kritérií, která jsou defi nována svým ná-

zvem, identifi kací zdroje pro získání informací a váhou kritéria v rámci ukazatele.

Celkový objem prostředků na ukazatel B3, specifi kaci souboru kritérií a jejich váhy, případně další podrob-

nosti výpočtu stanoví ministerstvo pro každý fi nanční rok v závislosti na možnostech rozpočtu pro vysoké 

školy.

Kritéria

Ohodnocené výsledky výzkumu a vývoje celkem (body)

Vlastní příjmy – součet vlastních příjmů VVŠ mimo vybrané položky za předminulý kalendářní rok

Počet profesorů a docentů (váha 1:1) dle statistického výkazu Škol (MŠMT) P1b-04 k 31. 12. předminulého 

kalendářního roku

Mobilita – počet studentů českých vysokých škol na krátkodobém zahraničním studijním pobytu na vysoké škole 

a počet zahraničních studentů na krátkodobém studijním pobytu na české VŠ (váha 1:1) k 31. 12. předchozího 

akademického roku na krátkodobém studijním pobytu na české VŠ

U kritéria Ohodnocené výsledky výzkumu a vývoje se použije metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje. 

Pro rok 2010 se použije Metodika pro hodnocení výsledků VaV v roce 2008 (období let 2003–2007) použitá 

Radou pro výzkum, vývoj a inovace a zveřejněná na začátku roku 2009 na webové adrese

 http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=503762).
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U kritéria Vlastní příjmy budou zahrnuty výnosy z hlavní i doplňkové činnosti uvedené ve zprávě o hospodaření 

vysoké školy ve výkazu zisku a ztráty pod názvem Tržby z prodeje služeb, účet 602, mimo příspěvky a do-

tace (vč. dotací na podporu výzkumu a vývoje) a pronájmy (Zpráva o hospodaření vysoké školy, tabulka 2.2 

Přehled vybraných vlastních výnosů).

U kritéria Počet profesorů a docentů se použije průměrný přepočtený počet k 31. prosinci předchozího aka-

demického roku převzatý od Ústavu pro informace ve vzdělávání.

U kritéria Mobilita se použijí údaje ve studentoměsících podle výstupu ze SIMS.

Náměstek pro výzkum a vysoké školství ministryně školství, mládeže a tělovýchovy může stanovit i odlišná 

kritéria výpočtu ukazatelů A, B1, B2 B3 na základě projednání s reprezentací vysokých škol podle § 92 odst. 3 

zákona o vysokých školách.

Ukazatel C – stipendia pro studenty doktorských akreditovaných studijních programů

Část příspěvku, poskytovaná prostřednictvím ukazatele C představuje podporu studentů studujících v akredi-

tovaných doktorských studijních programech.

Výše příspěvku se stanoví se jako součin jednotkové částky a počtu rozpočtových studentů v prezenční formě 

akreditovaných doktorských studijních programů, kteří v akreditovaných doktorských studijních programech 

(podle údajů SIMS) nestudují déle, než je standardní doba studia. Do doby studia se započtou všechny doby 

předchozích neúspěšných studií v akreditovaných doktorských studijních programech. Pro výpočet příspěvku jsou 

rozhodné údaje SIMS k 31. 10. předchozího kalendářního roku, a k 31. 3., 30. 6. a 31. 10. daného kalendářního 

roku. 

Výši výpočtové částky stipendia na jednoho studenta určí ministerstvo na každý fi nanční rok v závislosti na 

možnostech rozpočtu pro vysoké školy.

Ukazatel D – zahraniční studenti přijímaní v rámci zahraniční rozvojové pomoci, mezinárodní spolupráce

Příspěvek nebo dotace dle tohoto ukazatele se poskytuje na podporu plnění závazků z mezinárodních 

smluv (mimo programů AKTION, CEEPUS a ERASMUS), které se nezahrnují do výpočtu ukazatele A nebo B1. 

Částky příspěvku nebo dotace budou vypočítány podle rozsahu vzdělávací činnosti vysoké školy, výše stipendia 

a počtů studujících cizinců, kteří studují na vysoké škole na základě mezinárodních a vládních dohod a příslušných 

usnesení vlády.

Dotaci na rozvoj vysoké školy lze z tohoto ukazatele poskytnout na plnění programů AKTION, CEEPUS 

a ERASMUS. Výše dotací vychází z podkladů příslušných Národních kanceláří agentur. 

Ukazatel F – vzdělávací projekty, programy a záměry

Příspěvek z ukazatele F se poskytuje na zabezpečení vzdělávací činnosti nových vysokých škol a na podporu 

vzdělávacích projektů a aktivit, které nejsou fi nancovány z ukazatele A a B.

Dotaci na rozvoj vysoké školy lze podle tohoto ukazatele poskytnout na podporu projektů a aktivit, které 

podporují rozvojové záměry vysoké školy nebo ministerstva podle dlouhodobého záměru vysoké školy nebo 

dlouhodobého záměru ministerstva.

Primárně je tento ukazatel určen pro podporu časově omezených, zpravidla jednoletých vzdělávacích 

projektů.

Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku nebo dotace z tohoto ukazatele je na základě posouzení žádosti vysoké 

školy v kompetenci náměstka pro výzkum a vysoké školství ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. 

Ukazatel G – vzdělávací rozvojové projekty Fondu rozvoje vysokých škol

Dotaci podle tohoto ukazatele přizná ministerstvo vysokým školám, na kterých se řeší vzdělávací projekty 

v rámci tematických okruhů vyhlášených Výborem Fondu rozvoje vysokých škol1, které uspěly ve výběrovém 

řízení 
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Část této dotace, určená zejména na zajištění výběrového řízení a závěrečných oponentních řízení, se poskytne 

Univerzitě Karlově v Praze pro její součást Agenturu Rady vysokých škol, která tyto činnosti zajišťuje. 

Ukazatel I – rozvojové programy

Dotaci podle tohoto ukazatele přizná ministerstvo vysokým školám, na kterých se budou řešit projekty v rámci 

Rozvojových programů vyhlášených ministerstvem jako součást aktualizace dlouhodobého záměru ministerstva 

na daný kalendářní rok, úspěšné ve výběrovém řízení. Vyhlášení Rozvojových programů i výsledky výběrového 

řízení jsou uveřejněny na internetových stránkách ministerstva.

Část této dotace, určená zejména na zajištění výběrového řízení, se poskytne Univerzitě Karlově v Praze pro 

Agenturu Rady vysokých škol, která tyto činnosti zajišťuje.

Ukazatel M – mimořádné úkoly a aktivity

Příspěvek nebo dotaci podle tohoto ukazatele přizná ministerstvo na podporu mimořádných, rozpočtem 

nezajištěných rozvojových aktivit, které vysoká škola uskutečňuje např. jako důsledek 

� nových právních předpisů, které mají značné dopady na plnění úkolů, pro které byla zřízena,
� nových aktuálních úkolů a aktivit.

O žádosti vysoké školy o poskytnutí prostředků dle tohoto ukazatele, podepsané rektorem, rozhoduje ministryně 

školství, mládeže a tělovýchovy. 

Ukazatel S (sociální stipendia)

Tato část příspěvku se vypočítá jako součin výše stipendia stanovené v § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách, 

a počtu studentů zjištěného v SIMS, kteří prokázali nárok na toto stipendium potvrzením, specifi kovaným podle 

téhož paragrafu a písmene zákona o vysokých školách. Podrobnosti výpočtu stanoví náměstek pro výzkum a vy-

soké školství ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

Ukazatel U (ubytovací stipendia)

Tato část příspěvku vysoké škole bude stanovena z částky, určené ministerstvem pro všechny vysoké školy, 

dané období a tento účel stejným procentem, jako je procento studentů této vysoké školy, kteří podle údajů SIMS 

k 31. 10. probíhajícího akademického roku splňují dále uvedené podmínky pro započtení, z počtu studentů všech 

vysokých škol, kteří splňují podmínky pro započtení.

Podmínkou pro započtení je, že student

1. studuje v prezenční formě studia v akreditovaném bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním 

programu uskutečňovaném na území České republiky,

2. studuje v prvním akreditovaném studijním programu, nebo v akreditovaném studijním programu na něj na-

vazujícím, nebo přestoupil z jednoho takového studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo 

uznáno; v případě souběžně studovaných akreditovaných studijních programů je student započten nejvýše 

jednou, a to v tom akreditovaném studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve,

3. nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím akreditovaném studijním programu ani v žádném ze 

souběžně studovaných studijních programů, 

4. nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia,

5. nemá místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy, je-li místo jeho studia na území hlavního města 

Prahy. 

Při výpočtu se nepřihlíží ke studiu v akreditovaném studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které

i ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku započtení. 

Ukazatel J – dotace na ubytování a stravování studentů

Celkový objem dotace na ubytování a stravování studentů se stanoví pro každý fi nanční rok v závislosti na 

možnostech rozpočtu pro vysoké školy.
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Výše dotace na ubytování a stravování studentů, jež bude poskytnuta příslušné vysoké škole, se vypočte 

jako součin vysokými školami vykázaného počtu přepočtených hlavních jídel (teplých a studených), vydaných 

studentům v menzách nebo se souhlasem ministerstva a na základě smluvního vztahu vysoké školy s jinou 

právnickou osobou v jejích stravovacích zařízeních (teplé jídlo se započítává koefi cientem 1,0; studené jídlo 

se započítává koefi cientem 0,4) za období listopad předchozího akademického roku až říjen probíhajícího aka-

demického roku a rozpočtového ukazatele, který se stanoví na jedno přepočtené hlavní jídlo pro každý fi nanční 

rok v závislosti na možnostech rozpočtu pro vysoké školy.

Dotaci na ubytování a stravování studentů lze v průběhu roku na žádost rektora vysoké školy upravit, došlo-li 

ke skokovému nárůstu nebo poklesu v počtu vydaných jídel.

Článek 5
Společná a závěrečná ustanovení

Pro zajištění činnosti na počátku kalendářního roku ministerstvo poskytne vysoké škole zálohu na příspěvek 

stanovenou na základě rozhodných údajů podle stavu k 31. říjnu předchozího kalendářního roku do výše 1/4 

příspěvku poskytnutého podle ukazatelů A a B1, B2 a B3 v předchozím kalendářním roce.

Na počátku kalendářního roku může ministerstvo rozhodnout o poskytnutí dotace podle ukazatele J do výše 

1/4 dotace poskytnuté na tento účel v předchozím roce.

V souvislosti s plněním úkolů ministerstva uloženým mu § 95 odst. 1 zákona o vysokých školách se tato Pra-

vidla přiměřeně použijí pro výpočet výše prostředků převáděných Ministerstvu obrany pro vzdělávání studentů 

studijních programů v oblasti bezpečnostních studií Univerzity obrany, kteří nejsou vojáky v činné službě.

Zrušují se Pravidla pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tě-

lovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vy-

sokých školách), ve znění pozdějších předpisů, č. j. 4 632/2006-30 za dne 24. 2. 2006. 

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem podpisu.

Ministerstvo uveřejní tato pravidla ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na svých inter-

netových stránkách.

V Praze dne 10. února 2010

 Náměstek ministryně

 prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc., v. r.
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Ministerstvo školství,

mládeže a tělovýchovy

č.j.: 2635/2010-18 

Příkaz
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

č. 5/2010,

kterým se stanoví Pokyn k předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu v roce 2010

státní tajemnici – I. náměstkyni ministryně 

náměstkům ministryně 

vrchním ředitelům 

ředitelům odborů

ústřední školní inspektorce 

řediteli vysokoškolského sportovního centra

ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V souladu se:

– zákonem č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé zákony, 

– vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění stát-

ního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných 

svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, 

– vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich 

předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy 

účetních záznamů a 

– vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,

I. ukládám 
postupovat při předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu v roce 2010 podle Pokynu uve-

deného v příloze. 

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem následujícím po dni podpisu.

 v z. Ing. Eva Bartoňová v. r. 
 ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

V Praze dne 1. 3. 2010

Příloha: Pokyn k předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu v roce 2010 č.j.: 2635/2010-18.
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Příloha příkazu ministryně č. 5/2010
Ministerstvo školství,

mládeže a tělovýchovy

Č. j.: 2635/2010-18

POKYN
k předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu

v roce 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) stanoví tímto pokynem za účelem 

sjednocení postupů kapitoly 333 MŠMT při předávání údajů ministerstva, dalších organizačních složek státu 

spadajících pod kapitolu 333 MŠMT, tj. České školní inspekce (dále jen „ČŠI“), Vysokoškolského sportovního 

centra (dále jen „VSC“) a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je ministerstvo (dále jen „příspěvkové 

organizace“) do Centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“) v roce 2010. 

Část I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět úpravy

Tento pokyn stanoví:

a) obsah účetních záznamů předávaných do CSÚIS v roce 2010,

b) obsah fi nančních údajů předávaných do CSÚIS v roce 2010,

c) způsob a termíny předkládání účetních záznamů do CSÚIS v roce 2010,

d) způsob a termíny předkládání fi nančních údajů do CSÚIS v roce 2010.

Článek 2

Právní předpisy k předávání dat do CSÚIS

Ministerstvo, ČŠI, VSC a příspěvkové organizace jsou při předávání dat do CSÚIS povinny řídit se následu-

jícími právními předpisy:

a) zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony,

b) zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů,

c) vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,

d) vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění stát-

ního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných 

svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, 

e) vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich 

předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy 

účetních záznamů.

Ministerstvo, ČŠI, VSC a příspěvkové organizace jsou však povinny sledovat změny právních předpisů ve 

Sbírce zákonů České republiky, ve Finančním zpravodaji, ve Věstníku MŠMT a řídit se jimi. 
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Článek 3

Základní pojmy

Pro účely tohoto pokynu se rozumí:

a) centrálním systémem účetních informací státu informační systém, ve kterém jsou shromažďovány údaje 

pro potřeby státu,

b) údaji účetní záznamy a fi nanční údaje,

c) účetními záznamy konsolidační účetní záznamy, operativní účetní záznamy a jiné účetní záznamy,

d) konsolidačním účetním záznamem účetní záznam předávaný účetní jednotkou do CSÚIS pro účely sestavení 

účetních výkazů za Českou republiku nebo pro sestavení účetních výkazů za dílčí konsolidační celek,

e) operativním účetním záznamem účetní záznam předávaný účetní jednotkou do CSÚIS pro potřeby státu, 

zejména pro účely operativního řízení hospodaření a nakládání s fi nančními prostředky,

f) jiným účetním záznamem účetní záznam, který není konsolidačním ani operativním účetním záznamem, 

předávaný účetní jednotkou do CSÚIS zpravidla na vyžádání,

g) fi nančním údajem fi nanční výkazy a doplňující údaje předkládané pro hodnocení plnění státního rozpočtu, 

rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a roz-

počtů regionálních rad,

h) správcem CSÚIS Ministerstvo fi nancí.

Článek 4

Obsah účetních záznamů

Konsolidačními účetními záznamy jsou:

a) rozvaha,

b) výkaz zisku a ztráty,

c) přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu,

d) příloha.

Pomocnými konsolidačními účetními záznamy předávanými v souladu s § 44 odst. 4 vyhlášky č. 383/2009 Sb. 

ve stavu k 31. 12. 2010 až od roku 2011 jsou:

a) pomocný konsolidační přehled k účetní závěrce,

b) výkaz majetku a závazků za dílčí konsolidační celek státu,

c) výkaz nákladů a výnosů za dílčí konsolidační celek státu,

d) výkaz peněžních toků za dílčí konsolidační celek státu,

e) příloha účetního výkazu za dílčí konsolidační celek státu,

f) pomocný konsolidační přehled za dílčí konsolidační celek státu.

Operativní účetní záznamy, které jsou poprvé předkládány ve stavu k 30.6.2010 pouze ministerstvem, ČŠI 

a VSC, zahrnují:

a) soupis pohledávek,

b) soupis závazků,

c) soupis podmíněných pohledávek,

d) soupis podmíněných závazků,

e) peněžní prostředky,

f) disponibilní majetek.

Jiné účetní záznamy, které jsou předávány do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na jejich předání, 

zahrnují:

a) vyžádaný primární účetní záznam z účetních knih,

b) vyžádaný jiný účetní záznam,

c) účetní záznamy o inventarizaci,
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d) vyžádaný konkrétní účetní doklad,

e) vyžádaný seznam primárních účetních záznamů a účetních dokladů dle bližší specifi kace.

Článek 5

Termíny předkládání účetních záznamů

Ministerstvo, ČŠI, VSC předkládají do CSÚIS:

a) čtvrtletně rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu – mezitímní účetní závěrka,

b) ročně rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu a přílohu – 

řádná účetní závěrka,

c) ročně pomocný konsolidační přehled k účetní závěrce, výkaz majetku a závazků za dílčí konsolidační celek 

státu, výkaz nákladů a výnosů za dílčí konsolidační celek státu, výkaz peněžních toků za dílčí konsolidační 

celek státu, příloha účetního výkazu za dílčí konsolidační celek státu a pomocný konsolidační přehled za dílčí 

konsolidační celek státu – konsolidační účetní záznamy,

d) měsíčně soupis pohledávek, soupis závazků, soupis podmíněných pohledávek, soupis podmíněných závazků, 

peněžní prostředky a disponibilní majetek,

e) na vyžádání vyžádaný primární účetní záznam z účetních knih, vyžádaný jiný účetní záznam, účetní záznamy 

o inventarizaci, vyžádaný konkrétní účetní doklad, vyžádaný seznam primárních účetních záznamů a účetních 

dokladů dle bližší specifi kace.

Příspěvkové organizace předkládají do CSÚIS:

a) čtvrtletně rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu – mezitímní účetní závěrka,

b) ročně rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu a přílohu – 

řádná účetní závěrka,

c) ročně pomocný konsolidační přehled k účetní závěrce, výkaz majetku a závazků za dílčí konsolidační celek 

státu, výkaz nákladů a výnosů za dílčí konsolidační celek státu, výkaz peněžních toků za dílčí konsolidační 

celek státu, příloha účetního výkazu za dílčí konsolidační celek státu a pomocný konsolidační přehled za dílčí 

konsolidační celek státu – konsolidační účetní záznamy.

Článek 6

Obsah fi nančních údajů

1. Finančními výkazy jsou:

a) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (dále 

jen „fi nanční výkaz Fin 2-04 U“), včetně přílohy ke komentáři k fi nančnímu výkazu pro hodnocení plnění 

rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů „Limity a zůstatky na účtech v České 

národní bance“ a komentáře,

b) výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (dále jen „výkaz NAR 1-12 U“),

c) přehled rozpočtových opatření.

2. Doplňujícími údaji jsou:

a) přehled o rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací a další doplňující údaje,

b) rozpis schváleného rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle paragrafů a položek rozpočtové skladby jed-

notlivých organizačních složek státu (dále jen „rozpis schváleného rozpočtu“).

Článek 7

Sumární údaje fi nančních výkazů a doplňujících údajů

Sumárními údaji fi nančních výkazů a doplňujících údajů kapitoly 333 MŠMT (dále jen „sumáře“) jsou:

a) sumář fi nančního výkazu Fin 2-04 U, 

b) sumář výkazu NAR 1-12 U,

c) sumář s rozpisem schváleného rozpočtu,

d) sumář s přehledem rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací a dalších doplňujících údajů.
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Sumář fi nančního výkazu Fin 2-04 U je tvořen fi nančními výkazy Fin 2-04 U ministerstva, ČŠI a VSC 

a přehledem rozpočtových opatření.

Sumář výkazu NAR 1-12 U je tvořen výkazy NAR 1-12 U ministerstva, ČŠI a VSC.

Sumář s rozpisem schváleného rozpočtu je tvořen rozpisy schválených rozpočtů ministerstva, ČŠI a VSC. 

Sumář s přehledem rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací a dalších doplňujících údajů je tvořen 

přehledy rozpočtu nákladů a výnosů a dalších doplňujících údajů příspěvkových organizací. 

Článek 8

Způsob a termíny předkládání fi nančních výkazů a doplňujících údajů

Ministerstvo, ČŠI a VSC předkládají do CSÚIS: 

a) ročně rozpis schváleného rozpočtu,

b) čtvrtletně fi nanční výkaz Fin 2-04 U,

c) měsíčně výkaz NAR 1-12 U.

Příspěvkové organizace předkládají do CSÚIS:

a) ročně přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje.

Správce kapitoly 333 MŠMT v CSÚIS:

a) ověřuje správnost sumářů sestavených správcem CSÚIS za kapitolu 333 MŠMT na základě údajů předložených 

ministerstvem, ČŠI, VSC a příspěvkovými organizacemi, 

b) v případě zjištění nedostatků zajišťuje opravu předávaných údajů u příslušné organizační složky státu nebo 

příspěvkové organizace,

c) schvaluje sumáře za kapitolu 333 MŠMT.

Správce kapitoly 333 MŠMT předkládá příslušnému odboru Ministerstva fi nancí:

a) ročně 2 opisy sumářů s rozpisem schváleného rozpočtu a 2 opisy sumářů s přehledem o rozpočtu nákladů 

a výnosů státních příspěvkových organizací a dalších doplňujících údajů schválené a podepsané statutárním 

zástupcem, 

b) čtvrtletně 2 opisy sumáře fi nančního výkazu Fin 2-04 U, sestavu „Plnění závazných ukazatelů státního 

rozpočtu“ schválené a podepsané statutárním zástupcem, 2 vyhotovení komentáře a 2 vyhotovení přílohy ke 

komentáři „Limity a zůstatky na účtech v České národní bance“,

c) měsíčně 2 opisy sumáře výkazu NAR 1-12 U schválené a podepsané statutárním zástupcem.

Článek 9

Zpracování fi nančních údajů a opravné zpracování 

Sumáře fi nančních údajů za kapitolu 333 MŠMT podepisuje ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, 

případně státní tajemnice – I. náměstkyně ministryně. V případě opravného zpracování skutečnosti v sumárních 

výkazech kapitoly 333 MŠMT podepisuje opravené části výkazů ředitel odboru hlavního účetního a metodiky 

účetnictví. 

Část II.
ÚKOLY VYKAZUJÍCÍCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU,

PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÝCH ÚTVARŮ
MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Článek 10

Úkoly vyplývající z přípravy na mezitímní účetní závěrky a na řádnou účetní závěrku 

1. Úkoly vyplývající z přípravy na mezitímní účetní závěrky a na řádnou účetní závěrku se týkají věcně příslušných 

pracovníků ministerstva, konkrétně rozpočtářů a příkazců operací.

2. Převzetí datového souboru limitů a zůstatků na účtech vedených u ČNB prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o., 

předání datového souboru limitů a zůstatků odboru 18, zpřístupnění souboru všem příslušným odborům min-

isterstva odborem 18.
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Termín: do 3. pracovního dne v měsíci, v případě dat k 31. 12. do 7. pracovního dne měsíce ledna následu-

jícího roku

Odpovídá: ŘO 18 (předání dat zprostředkuje organizace MÚZO Praha, s.r.o.)

3. Zajištění evidování poskytnutých půjček a transferů. 

 V souladu s § 7 vyhlášky č. 449/2009 Sb. je za účelem bezproblémového evidování poskytnutých i přijatých 

transferů nebo půjček ve stejném čtvrtletí stanoven termín pro uvolňování účelových transferů a půjček do 15. 

kalendářního dne posledního měsíce čtvrtletí.

Termín: do 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12. 2010

Odpovídá: jednotliví rozpočtáři a příkazci operací 

4. Kontrola správnosti vykázání poskytnutých a přijatých prostředků a jejich správného zaúčtování.

 K průběžné kontrole využívají věcně příslušní pracovníci ministerstva měsíční sestavy „92 RA – Čerpání 

rozpočtových prostředků dle referentů“ rozesílané organizací MÚZO Praha, s.r.o. O výsledcích kontrol 

správného zaúčtování jsou věcně příslušní pracovníci ministerstva povinni informovat referenty oddělení 181 

Lucii Broumovskou a Ing. Adriana Mozese elektronicky na adresu brumovskal@msmt.cz a Adrian.Mozes@

msmt.cz.

 Při zjištění chybného zaúčtování je nutné okamžitě zajistit ve spolupráci s oddělením 180 nápravu. O pro-

váděných opravách jsou věcně příslušní pracovníci ministerstva opět povinni informovat referenty oddělení 181 

Lucii Brumovskou a Ing. Adriana Mozese elektronicky na adresu brumovskal@msmt.cz a Adrian.Mozes@

msmt.cz.

Termín: do 2 pracovních dní po obdržení sestavy

Odpovídá: jednotliví rozpočtáři a příkazci operací 

5. Průběžná kontrola správnosti poskytování transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně a jejich 

správného zaúčtování. 

 K průběžné kontrole využívají věcně příslušní pracovníci ministerstva informace o poskytnutých dotacích 

krajským úřadům, které jsou zveřejňovány na webových stránkách ministerstva v sekci: Ekonomika školství/ 

/RgŠ ÚSC a soukromé školství/Rozpočet/Dotace krajům. Při zjištění chybného zaúčtování poskytnuté dotace 

nebo vratky dotace, je nutné okamžitě ve spolupráci s oddělením 180 zajistit nápravu. O výsledcích kontrol 

v případě zjištění chyb jsou věcně příslušní pracovníci ministerstva povinni informovat referenty oddělení 181 

Lucii Brumovskou a Ing. Adriana Mozese elektronicky na adresu brumovskal@msmt.cz a Adrian.Mozes@

msmt.cz.

Termín: průběžně

Odpovídá: jednotliví rozpočtáři a příkazci operací

Článek 11

Úkoly vyplývající z předávání účetních záznamů a fi nančních výkazů do CSÚIS

1. Úkoly vyplývající z předávání fi nančních výkazů do CSÚIS se týkají ministerstva, ČŠI a VSC.

2. Předání schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření za příslušné období, údajů o skutečnosti a počátečních 

stavů rozvah za ministerstvo a ČŠI prostřednictvím systému EIS JASU CS a za VSC prostřednictvím příslušného 

ekonomického systému do organizace MÚZO Praha, s.r.o. 

Termín: do 6. 4., 7. 7., 5. 10. 2010 a 8. 1. 2011

Odpovídá:  ústřední školní inspektorka, ředitel VSC, ŘO 18 a ŘO 15 ve spolupráci s příslušným příkazcem 

operace

3. Vytvoření a předání kontrolních fi nančních výkazů Fin 2-04 U a kontrola bankovních, výkazových a mezivýka-

zových vazeb za ministerstvo, ČŠI a VSC. 
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Termín: bezprostředně po předání údajů o skutečnosti a rozpočtu do organizace MÚZO Praha, s.r.o.

Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitel VSC, ŘO 18 – prostřednictvím organizace MÚZO Praha, 

s.r.o.

 4. Opravy fi nančních výkazů Fin 2-04 U na ministerstvu, ČŠI a VSC na základě kontrolních vazeb stanovených 

organizací MÚZO Praha, s.r.o.

Termín:  do 9. 4., 9. 7., 8. 10. 2010 a 17. 1. 2011

Odpovídá:  ústřední školní inspektorka, ředitel VSC, ŘO 18 ve spolupráci s příslušným příkazcem operace

 5. Předání fi nančních výkazů Fin 2-04 U za ministerstvo, ČŠI a VSC do CSÚIS.

Termín:  12. 4., 12. 7., 11. 10. 2010 a 22. 1. 2011 

Odpovídá:  ústřední školní inspektorka, ředitel VSC, ŘO 18 (předání dat zprostředkuje organizace MÚZO 

Praha, s.r.o.)

 6. Zajištění oprav chybných údajů z výkazu Fin 2-04 U na ministerstvu, ČŠI a VSC na základě kontrolních va-

zeb stanovených Ministerstvem fi nancí v CSÚIS. 

Termín:  do 13. 4., 13. 7., 13. 10. 2010 a 24. 1. 2011 

Odpovídá:  ústřední školní inspektorka, ředitel VSC, ŘO 18 ve spolupráci s příslušným příkazcem operace

 7. Předání konečné verze fi nančních výkazů Fin 2-04 U za ministerstvo, ČŠI a VSC prostřednictvím organizace 

MÚZO Praha, s.r.o. do CSÚIS.

Termín: 14. 4., 14. 7., 14. 10. 2010 a 25. 1. 2011

Odpovídá:  ústřední školní inspektorka, ředitel VSC, ŘO 18

 8. Ověření správnosti sumáře fi nančního výkazu Fin 2-04 U za kapitolu 333 MŠMT sestaveného Ministerstvem 

fi nancí. 

Termín: 14. 4., 14. 7., 14. 10. 2010 a 25. 1. 2011

Odpovídá:  za údaje o skutečnosti ŘO 18, za údaje o rozpočtu ŘO 15 na základě vazeb stanovených Minis-

terstvem fi nancí

 9. Zajištění případných oprav v sumáři fi nančního výkazu Fin 2-04 U za kapitolu 333 MŠMT v CSÚIS.

Termín:  do 16. 4., 16. 7., 15. 10. 2010 a 28. 1. 2011.

Odpovídá:  ústřední školní inspektorka a ředitel VSC na základě upozornění ministerstva, ŘO 18

10. Schválení sumáře fi nančního výkazu Fin 2-04 U za kapitolu 333 MŠMT v CSÚIS.

Termín:  do 16. 4., 16. 7., 15. 10. 2010 a 28. 1. 2011.

Odpovídá:  ŘO 15 za rozpočet a ŘO 18 za skutečnost

11. Předání 2 opisů sumáře fi nančního výkazu Fin 2-04 U a 2 opisů sestavy „Plnění závazných ukazatelů stát-

ního rozpočtu“ schválených a podepsaných statutárním zástupcem a 2 vyhotovení komentáře a 2 vyhotovení 

přílohy ke komentáři „Limity a zůstatky na účtech v České národní bance“ příslušnému odboru Ministerstva 

fi nancí.

Termín: do 19. 4., 19. 7., 19. 10. 2010 a 31. 1. 2011

Odpovídá:  ŘO 15 za rozpočet, ŘO 18 za skutečnost

12. Předložení části IX. fi nančního výkazu Fin 2-04 U „Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům 

územní úrovně“.

Termín: za období leden – listopad 2010: do 14. 12. 2010,

 za období leden – prosinec 2010: do 20. 1.2011

Odpovídá: ŘO 18, ředitelé věcně příslušných útvarů ministerstva
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Článek 12 

Předávání výkazů NAR 1-12 U 

1. Úkoly vyplývající z předávání výkazů NAR 1-12 U se týkají pouze ministerstva, ČŠI a VSC. 

2. Předání výkazu NAR 1-12 U za ministerstvo, ČŠI a VSC do organizace MÚZO Praha, s.r.o.

Termín: za jednotlivé měsíce 1 – 12/2010  poslední pracovní den před 10. dnem

  následujícího měsíce

 za leden až prosinec 2010 (pouze

 sloupce 1 až 7 v části I. a sloupce

 21 až 27 v části II.)  25. 1.2 011

Odpovídá:  ústřední školní inspektorka, ředitel VSC, ŘO 15 a ŘO 18

3. Opravy chybných údajů na ministerstvu, ČŠI a VSC na základě kontrolních vazeb stanovených organizací 

MÚZO Praha, s.r.o.

Termín: za jednotlivé měsíce 1 – 12/2010  poslední pracovní den před 15. dnem 

  následujícího měsíce

 za leden až prosinec 2010 (pouze 

 sloupce 1 až 7 v části I. a sloupce 

 21 až 27 v části II.) 30. 1. 2011

Odpovídá:  ústřední školní inspektorka, ředitel VSC, ŘO 15 a ŘO 18

4. Předání výkazů NAR 1-12 U za ministerstvo, ČŠI a VSC do CSÚIS. 

Termín: za jednotlivé měsíce 1 – 12/2010  poslední pracovní den před 17. dnem 

  následujícího měsíce

 za leden až prosinec 2010 (pouze 

 sloupce 1 až 7 v části I. a sloupce  

 21 až 27 v části II.) 2. 2. 2011

Odpovídá:  ústřední školní inspektorka, ředitel VSC, ŘO 15 a ŘO 18

5. Zajištění oprav chybných údajů ve výkaze NAR 1-12 U na ministerstvu, ČŠI a VSC na základě kontrolních 

vazeb stanovených Ministerstvem fi nancí v CSÚIS. 

Termín: za jednotlivé měsíce 1 – 12/2010  poslední pracovní den před 19. dnem 

  následujícího měsíce

 za leden až prosinec 2010 (pouze 

 sloupce 1 až 7 v části I. a sloupce  

 21 až 27 v části II.) 3. 1. 2011

Odpovídá:  ústřední školní inspektorka, ředitel VSC, ŘO 15 a ŘO 18

6. Předání konečné verze výkazů NAR 1-12 U za kapitolu 333 MŠMT prostřednictvím organizace MÚZO Praha, 

s.r.o. do CSÚIS. 

Termín: za jednotlivé měsíce 1 – 12/2010  poslední pracovní den před 19. dnem 

  následujícího měsíce

 za leden až prosinec 2010 (pouze 

 sloupce 1 až 7 v části I. a sloupce  

 21 až 27 v části II.)  3. 1. 2011

Odpovídá:  ústřední školní inspektorka, ředitel VSC, ŘO 15 a ŘO 18

7. Ověření správnosti sumáře výkazu NAR 1-12 U za kapitolu 333 MŠMT v CSÚIS. 

Termín:  za jednotlivé měsíce 1 – 12/2010 poslední pracovní den před 20. dnem 

  následujícího měsíce
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za leden až prosinec 2010 (pouze 

sloupce 1 až 7 v části I. a sloupce

21 až 27 v části II.)  4. 2. 2011

Odpovídá:  ŘO 15 a ŘO 18

 8. Zajištění případných oprav v sumáři výkazu NAR 1-12 U za kapitolu 333 MŠMT. 

Termín:  za jednotlivé měsíce 1 – 12/2010 bezprostředně po zjištění chyb

 za leden až prosinec 2010 (pouze 

 sloupce 1 až 7 v části I. a sloupce 

 21 až 27 v části II.) bezprostředně po zjištění chyb

Odpovídá:  ústřední školní inspektorka a ředitel VSC na základě upozornění ministerstva, ŘO 15 a ŘO 18

 9. Schválení sumáře výkazu NAR 1-12 U za kapitolu 333 MŠMT v CSÚIS. 

Termín:  za jednotlivé měsíce 1 – 12/2010 bezprostředně po opravě chyb

 za leden až prosinec 2010 (pouze 

 sloupce 1 až 7 v části I. a sloupce

 21 až 27 v části II.) bezprostředně po opravě chyb

Odpovídá:  ŘO 15 a ŘO 18 (prostřednictvím organizace MÚZO Praha, s.r.o.)

10. Předání 2 opisů sumáře výkazu NAR 1-12 U schválených a podepsaných statutárním zástupcem příslušnému 

odboru Ministerstva fi nancí.

Termín: za jednotlivé měsíce 1 – 12/2010 poslední pracovní den před 25. dnem 

  následujícího měsíce

 za leden až prosinec 2010 (pouze 

 sloupce 1 až 7 v části I. a sloupce 

 21 až 27 v části II.) 7. 2. 2011

Odpovídá:  ŘO 15 a ŘO 18

11. Umístění výchozího přehledu nároků z nespotřebovaných výdajů MŠMT za rok 2009 (ve struktuře dle speci-

fi ckých ukazatelů a u operačních programů spolufi nancovaných z rozpočtu EU a u programů fi nancova-

ných z Finančních mechanismů ve struktuře průřezových ukazatelů) na disk: HERU (R:)/MSMT-1/odbor 18/

Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů/. 

Termín:  do 5 pracovních dnů po podpisu výkazů statutárním zástupcem ministerstva

Odpovídá:  ŘO 15, ŘO 18

12. Umístění sumáře výkazu NAR 1-12 U za kapitolu 333 MŠMT včetně sumářů za ministerstvo, ČŠI a VSC za 

jednotlivé měsíce roku 2010 na disk: HERU (R:)/MSMT-1/odbor 18/Výkaz o nárocích z nespotřebovaných 

výdajů/.

Termín:  do 5 pracovních dnů po podpisu výkazů statutárním zástupcem ministerstva

Odpovídá:  ŘO 18

Článek 13

Úkoly vyplývající z předávání doplňujících fi nančních údajů do CSÚIS

1. Úkoly vyplývající z předávání doplňujících fi nančních údajů se týkají organizačních složek státu spadají-

cích pod kapitolu 333 MŠMT, tj. ministerstva, ČŠI a VSC a příspěvkových organizací zřízených ministerst-

vem.

2. Provedení rozpisu rozpočtu a rozpočtových úprav příjmů a výdajů v souladu s Příkazem ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy č. 27/2008 č.j.: 23 172/2008-15 a Zásadami rozpočtování příjmů a výdajů v programu 

ISROS. 
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Termín: průběžně

Odpovídá: jednotliví rozpočtáři a vedoucí věcně příslušných útvarů ministerstva 

3. Předání rozpisu schváleného rozpočtu za ministerstvo, ČŠI a VSC do CSÚIS.

Termín: do 24. 3. 2010

Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitel VSC, ŘO 15

4. Ověření správnosti sumáře s rozpisem schváleného rozpočtu v CSÚIS. 

Termín:  do 26. 3. 2010 

Odpovídá:  ŘO 15 

5. Schválení sumáře rozpisu schváleného rozpočtu za kapitolu 333 MŠMT v CSÚIS.

Termín:  do 29. 3. 2010

Odpovídá:  ŘO 15 

6. Předání 2 opisů sumářů s rozpisem schváleného rozpočtu schválených a podepsaných statutárním zástupcem 

příslušným odborům Ministerstva fi nancí. 

Termín: do 30. 3. 2010

Odpovídá: ŘO 15

7. Předání přehledu o rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených ministerstvem a dalších 

doplňujících údajů do CSÚIS.

Termín: 15. 3. 2010 

Odpovídá: ředitelé PŘO a OPŘO

Článek 14

Úkoly následující po předání sumárních výkazů na Ministerstvo fi nancí

1. Umístění elektronické verze sumárních výkazů za kapitolu 333 MŠMT předaných Ministerstvu fi nancí na 

serveru HERU (R:) – R:\MSMT-1\odbor18\aktuální fi nanční a účetní výkazy.

Termín:  do 3 pracovních dnů po podpisu výkazů statutárním zástupcem ministerstva

Odpovídá:  ŘO 18

2. Předání čtvrtletního přehledu přijatých dotací a půjček územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky 

obcí a regionálními radami ke kontrole příslušným fi nancujícím útvarům ministerstva.

Termín:  bezprostředně po obdržení sestavy od Ministerstva fi nancí

Odpovídá:  ŘO 18 

3. V návaznosti na čtvrtletní přehled přijatých dotací a půjček územními samosprávnými celky, dobrovolnými 

svazky obcí a regionálními radami provést opravy vykázaných rozdílů ve spolupráci s odborem 18 tak, aby 

v následující účetní závěrce byly vykázané údaje správné (v případě chybného zaúčtování či chybného poskyt-

nutí fi nančních prostředků) a zajištění oprav v případě chyb zjištěných při zaúčtování přijatých dotací u jed-

notlivých krajů a MHMP. Pokud již není možné provést opravy v případě chybného fi nancování je nutné pro 

tuto skutečnost sestavit komentář.

Termín:  do 10 pracovních dní po obdržení čtvrtletního přehledu

Odpovídá:  příkazci operací příslušných odborů ministerstva, ŘO 18 
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Článek 15

Předávání konsolidačních účetních záznamů

1. Úkoly vyplývající z předávání konsolidačních účetních záznamů se týkají ministerstva, ČŠI, VSC a příspěv-

kových organizací.

2. Předání konsolidačních účetních záznamů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) za ministerstvo, ČŠI, VSC 

a příspěvkových organizací do organizace MÚZO Praha, s.r.o.

Termín: 7. 4., 7. 7., 7. 10. 2010 a 10. 2. 2011 

Odpovídá: ředitelé PŘO a OPŘO, ústřední školní inspektorka, ředitel VSC a ŘO 18

3. Kontrola výkazových a mezivýkazových vazeb a zajištění oprav chybných údajů v příspěvkových organizacích 

(v případě ministerstva, ČŠI a VSC probíhá kontrola výkazových a mezivýkazových vazeb při předávání 

fi nančních výkazů). 

Termín: do 18. 4., 18. 7., 18. 10. 2010 a 16. 2. 2011

Odpovídá: ředitelé PŘO a OPŘO

4. Předání konsolidačních účetních záznamů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) za ministerstvo, ČŠI, VSC 

a příspěvkové organizace do CSÚIS.

Termín: do 20. 4., 20. 7., 20. 10. 2010 a 18. 2. 2011

Odpovídá: ředitelé PŘO a OPŘO, ústřední školní inspektorka, ředitel VSC a ŘO 18 

5. Předání přehledu o peněžních tocích a o změně vlastního kapitálu do CSÚIS za jednotlivé organizační složky 

státu a státní příspěvkové organizace.

Termín: do 18. 2. 2011

Odpovídá: ředitelé PŘO a OPŘO, ústřední školní inspektorka, ředitel VSC a ŘO 18 

Článek 16

Předávání operativních účetních záznamů

1. Úkoly vyplývající z předávání operativních účetních záznamů se týkají ministerstva, ČŠI a VSC.

2. Předání operativních účetních záznamů za ministerstvo, ČŠI a VSC do CSÚIS.

Termín: poprvé ve stavu k 30. 6. 2010 do 20. 7. 2010

 za jednotlivé měsíce 7 – 12/2010 do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitel VSC a ŘO 18 

Článek 17

Předávání jiných účetních záznamů 

1. Úkoly vyplývající z předávání jiných účetních záznamů se týkají ministerstva, ČŠI a VSC.

2. Předání jiných účetních záznamů za ministerstvo, ČŠI a VSC do CSÚIS.

Termín: do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na předání 

Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitel VSC a ŘO 18 
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Sdělení o aktualizaci resortní Klasifi kace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že byla aktualizována resortní Klasifi kace kmenových 

oborů vzdělání. Doplňují se nové úrovně dosaženého vzdělání u kmenových oborů:

 1601V Ekologie a ochrana prostředí

 2341T Strojírenství

 2362L Optik

 3647T Stavebnictví

 7541E Sociální činnost.

Platné znění aktualizované KKOV je spolu s aktuální podobou všech resortních číselníků k dispozici na inter-

netových stránkách Ústavu pro informace ve vzdělávání na adrese www.uiv.cz.

ČÁST OZNAMOVACÍ
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Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2010 (Gesce ÚIV)
V souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky 

a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci 

škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ústav pro informace ve vzdělávání vzory 

formulářů výkazů.

Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení podle uvedené 

vyhlášky.

V případě potřeby poskytne metodickou pomoc školám a školským zařízením zřízeným obcí nebo svazkem 

obcí příslušný odbor školství úřadu obce s rozšířenou působností, školám a školským zařízením zřízeným krajem, 

registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou příslušný 

odbor školství krajského úřadu, v Praze odbor školství Magistrátu hl. m. Prahy, školám a školským zařízením 

zřízeným MŠMT nebo jiným ústředním orgánem státní správy přímo Ústav pro informace ve vzdělávání. Bližší 

informace včetně Pokynů a vysvětlivek k vyplnění výkazu a aktuální zprávy ke statistickým zjišťováním lze 

získat na internetové adrese http://www.uiv.cz.

Přehled výkazů, jejichž sběr proběhne podle § 28, odst. 5 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů:

Značka Název zjišťování
Lhůta k poskytnutí údajů

školou/školským zařízením

na formuláři po Internetu

S 1-01 Výkaz o mateřské škole 4. 10. 2010 11. 10. 2010

Z 2-01 Výkaz o školní družině – školním klubu 4. 11. 2010 11. 11. 2010

S 3-01 Výkaz o základní škole 4. 10. 2010 11. 10. 2010

S 4-01 Výkaz o mateřské-základní škole při zdravotnickém zařízení 4. 10. 2010 11. 10. 2010

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

4. 10. 2010 11. 10. 2010

M 8 Výkaz o střední škole – 15. 10. 2010

S 9-01 Výkaz o konzervatoři 4. 10. 2010 11. 10. 2010

M 10 Výkaz o vyšší odborné škole – 15. 10. 2010

R 13-01 Výkaz o ředitelství škol 4. 10. 2010 11. 10. 2010

Z 14-01 Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy 4. 11. 2010 11. 11. 2010

Z 15-01 Výkaz o činnosti střediska volného času 4. 11. 2010 11. 11. 2010

Z 17-01 Výkaz o činnosti zařízení školního stravování 4. 11. 2010 11. 11. 2010

S 18-01 Výkaz o jazykové škole 4. 10. 2010 11. 10. 2010

Z 19-01 Výkaz o školském ubytovacím zařízení 4. 11. 2010 11. 11. 2010

R 22-01 Výkaz o školní knihovně 9. 9. 2010 20. 9. 2010

Z 23-01 Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně 4. 10. 2010 11. 10. 2010

S 24-01 Výkaz o základní umělecké škole 4. 10. 2010 11. 10. 2010

S 26-01 Výkaz o sportovní přípravě ve střední škole a o třídě 
zaměřené na výuku tělesné výchovy ve střední škole 

4. 10. 2010 11. 10. 2010

Z 27-01 Výkaz o středisku praktického vyučování 4. 10. 2010 11. 10. 2010

Z 33-01 Výkaz o speciálně pedagogickém centru 4. 10. 2010 11. 10. 2010

Z 34-01 Výkaz o středisku výchovné péče 4. 10. 2010 11. 10. 2010

Výkazy M 8 a M 10 se vygenerují z individuálních dat předaných ze školní matriky na stanovený centrální 

server. Pro jarní aktualizační sběr dat v roce 2011 k rozhodnému datu 31. 3. 2011 platí termín zaslání potvrzeného 

výtisku M 10a, resp. výkazu M 8a do 2. května 2011.
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10. 10. 2010
4. 10. 2010.

S 1-01

A. Dodatek za školní rok 2009/10

A   A  
podle stavu k 30. 9. 2010

Resortní identifikátor školy 
(IZO)

íslo 
ásti

1) 2) 3) 4)

1) vede se  da e škola sa ostatn  í ena pro d ti se spe iální i 
vzd láva í i pot e a i (  Z) ne o ne (  ) – blíže viz Pokyny a 
vysv tlivky.

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

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

4) Pro kter  d ti je škola ur ena (1-místný kód se zapíše vlevo; vyplní se 
jen pokud v polí ku ozna en m 1) je uveden kód „Z“):
1 = mentální postižení 11 = t žk  mentální postižení
2 = sluchové postižení 3 = zrakové postižení
4 = vady e i  = t lesné postižení
8 = autismus 9 = škola p i za ízení pro výkon

ústavní-ochranné výchovy
kola pro d ti soub žn  postižené více vadami uvede kódy dvou 

hlavních postižení (nap . mentální a sluchové = 12, hluchoslepí = 23, 
mentální p i DD = 91 apod.); na po adí kód  nezáleží.

Škola

Obec P

Ulice p.

ýklad pojm  e lní t íd  a n  t íd  je uveden 
v Pokynech a vysv tlivkách k vypln ní, pole né poznámky, 
písm. b).

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

ádku žné t ídy Speciální 
t ídy

a b 2 3
Nástupy do mate ské školy po 30.9.2009 5) 0101
Dodate n  ud lené odklady školní docházky 0102
Odchody do Š pro d ti se spec.vzd l.pot . 0103 X
Ukon ení docházky do mate ské školy 0104
5) D ti, které nebyly uvedeny ve školní matrice k 30. 9. 2009 (blíže viz Pokyny a 

vysv tlivky). Nezahrnují se d ti uvedené v . 0102.
. 0103: Rozumí se v . odchod  do p ípravného stupn  základní školy speciální.

B. Školní rok 2010/11

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

Po et d tí Po et d tí

íslo 
ádku Po et 

t íd celkem z toho
dívky ze

 sl
. 3

 
sp

ol
od

en
ní

m
 

vz
d

lá
vá

ní
m

ze
 sl

.3
 

so
m

ez
en

ou
dé

lk
ou

 d
oc

h.

Po et 
t íd celkem z toho

dívky ze
 sl

. 7
 

sp
ol

od
en

ní
m

vz
d

lá
vá

ní
m

ze
 sl

.7
 

so
m

ez
en

ou
 

dé
lk

ou
 d

oc
h.

a b 2 3 4 5 5a 6 7 8 9 10
internátním 0301
celodenním 0302
polodenním 0303

ídy 
s provozem

celkem ( . 0301 - 0303) 0304
eský 0305 X X X X

slovenský 0306 X X X Xz . 0304
vyu ovací jazyk polský 0307 X X X X

jiný 0308 X X X X
z celku d ti se zdrav. postižením 0309 X X

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

Sl. 5 a 9: Rozumí se d ti, kterým mate ská škola  poskytuje pé i nejdéle 6,5 hodin denn  bez ohledu na druh provozu t ídy, do které jsou za azeny. 
Zahrnou se sem i d ti dlouhodob  zdravotn  postižené s docházkou nep evyšující 6 hodin denn  (§ 30b, odst. 2, písm. d) zákona . 117 1995 Sb., 
o státní sociální podpo e, ve zn ní pozd jších p edpis  – viz Pokyny a vysv tlivky). Nejedná e to  o d t  eden  e l. a a 10.

Sl. 5a a 10: D ti s omezenou délkou docházky podle § 30b, odst. 2, písm. a), b), c), e) zákona . 117 1995 Sb., o státní sociální podpo e, ve zn ní 
pozd jších p edpis  – viz Pokyny a vysv tlivky. to d t  e j  ne edo  do l. 5 a 9.



SEŠIT 4 strana 23

 

VIII. Speciální t ídy podle druhu postižení znevýhodn ní
v tom ve t ídách s provozemíslo 

ádku
Po et
t íd

Po et
d tí celodenním polodenním internátním

ze sl. 3 
dívky

a b 2 3 4 5 6 7
Mentální postižení 0801

st edn  t žké postižení 0801a
t žké postižení 0802z toho
hluboké postižení 0803 X

Sluchové postižení 0804
z toho t žké postižení 0805

Zrakové postižení 0806
z toho t žké postižení 0807

Vady e i 0808
z toho t žké postižení 0808a
lesné postižení 0809
z toho t žké postižení 0809a

Soub ž. postiž. více vadami 0810
z toho hluchoslepé 0811

Vývojové poruchy 0814
Autismus 0815

ídy v DD, v DgÚ 0816
Celkem 0818

. 0801 – 0815: DD t  bez zdra otní o o t ení vzd lávající se ve speciálních t ídách e ne ád jí.

. 0816: Vyplní pouze školy z ízené v d tských domovech nebo v diagnostických ústavech, které sem vykáží pouze t ídy pro d ti bez 
zdravotního postižení. Pokud jsou v takové škole z ízeny t ídy pro d ti se zdravotním postižením, budou uvedeny v . 0801-0815. 
D ti bez zdravotního postižení docházející do takové školy zven í se zde neuvád jí.

Zahrnují se i zdravotn  postižené d ti individuáln  integrované e t íd  z ízen  ro j n  dr   t e  o t ení. yto d ti se 
nezapo tou do odd. I .

IX. Individuáln  integrované d ti se zdravotním postižením podle druhu postižení
ze sl. 4 ve t ídách s provozemíslo 

ádku Po et d tí z toho
dívky

ze sl. 2 
vyžadující 
zvýš.výd. celodenním polodenním internátním

a b 2 3 4 5 6 7
Mentáln  postižené 0901

st edn  t žce postižené 0901a
z toho

t žce postižené 0902
Sluchov  postižené 0904

z toho t žce postižené 0905
Zrakov  postižené 0906

z toho t žce postižené 0907
S vadami e i 0908

z toho t žce postižené 0908a
lesn  postižené 0909
z toho t žce postižené 0909a

S více vadami 0910
z toho hluchoslepé 0911

S vývojovými poruchami 0914
Autisté 0915
Celkem 0918

Uvád jí se pouze d ti se zdravotním postižením, u nichž byly speciální vzd lávací pot eby zjišt ny na základ speciáln  
pedagogického pop . psychologického vyšet ení školským poradenským za ízením, a jsou integrovány v b n c  
t ídác , kde je jim v nována zvýšená pé e.
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Odesláno dne: Razítko: Podpis editele školy: Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

elefon (v . linky):

e-mail:

XXIV. V kové složení d tí
žné t ídy Speciální t ídyíslo 

ádku Po et d tí z toho 
dívky Po et d tí z toho 

dívky
a b 2 3 4 5

Nar. 1.9.2007 a pozd ji 2401
Nar. 1.9.2006 - 31.8.2007 2402
Nar. 1.9.2005 - 31.8.2006 2403
Nar. 1.9.2004 - 31.8.2005 2404
Nar. 1.9.2003 - 31.8.2004 2405
Nar. 31.8.2003 a d íve 2406

XXI. D ti podle státního ob anství, cizinci podle režimu pobytu
Stát z toho
kód  

6) název

Sp
ec

.v
zd

l.
po

te
by íslo 

ádku
Po et d tí 

celkem dívky s trvalým 
pobytem  7) azylanti 8)

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

2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110

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

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

.325 1999 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ).
Sl. c: Uvede se: ano = d ti se zdravotním postižením, ne = ostatní d ti (blíže viz Pokyny a vysv tlivky).

Pokud v oddíle XXI neposta uje 
po et ádk  a škola odevzdává 
výkaz na papírovém formulá i, 
vyplní pokra ovací listy a ozna í 
je v pravém horním rohu slovem 
„PO RA OV N “. 
Na pokra ovacích listech smí být 
vypln n jen oddíl XXI.

. 2150 „Celkem“ smí být 
vypln n až na posledním 
pokra ovacím list .

XXVII. ádosti o p ijetí do MŠ
íslo 

ádku Po et
a b 2

ádosti, jimž nebylo vyhov no 2701
z toho d ti se zdravotním postižením 2702

Pokud v oddíle XXI nepostačuje 
počet řádků a škola odevzdává 
výkaz na papírovém formuláři, 
vyplní pokračovací listy a označí 
je v pravém horním rohu slovem 
„POKRAČOVÁNÍ“. 
Na pokračovacích listech smí být 
vyplněn jen oddíl XXI.
Ř. 2150 „Celkem“ smí být vyplněn 
až na posledním pokračovacím 
listě.
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N  Š , D  A 
Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561 2004 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis .

Právnická osoba odešle výkaz
bu  po síti Internet na ur ený server do 11. 11. 2010
nebo na formulá i správnímu ú adu do 4. 11. 2010.

Další p edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní 
ú ady vydal Ústav pro informace ve vzd lávání.

Z 2-01

VÝKAZ
o školní dr n  - školním klubu

podle stavu k 31. 10. 2010

Resortní identifikátor 
za ízení (IZO)

íslo 
ásti

1)

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

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

 I. Pravidelná innost k 31. 10. 2010
íslo 

ádku Po et
a b 2

Odd lení 0101
z toho pro žáky se zdravotním postižením 0101a

Zapsaní ú astníci 0102
z 1. stupn 0103

z toho z 1.-2. ro níku 0104v tom
z 2. stupn  2) 0105
ze ZŠ speciální 0106

z . 0102
ze ZŠ pro žáky se zdravotním postižením 0107

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

Zájmové útvary 0108
Ú astníci innosti ZÚ 0109

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

vzd lávacího programu konzervato e.
. 0106: ZŠ speciální – viz § 16 odst. 8 školského zákona (blíže v Pokynech a 

vysv tlivkách). Uvedení žáci ze ZŠ speciální se již nezahrnují do . 0107.
. 0101, 0101a, 0107a a 0107b: Vypl ují jen školní družiny.

 XIV. viden ní po et pedagogických pracovník
Fyzické osobyíslo 

ádku celkem z toho ženy
P epo . na 
pln  zam.

a b 2 3 4
Vychovatelé 1401 X

interní 1402
v tom

externí 1403 X
Ostatní pedag. pracovníci 1404 X

interní 1405
v tom

externí 1406 X
Interní pracovníci - v pracovním pom ru, externí pracovníci - na základ  dohod.

II. P íležitostné innosti zájmového vzd lávání 
od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010

íslo 
ádku Po et Po et 

ú astník
a b 2 3

Akce celkem 0202
z toho o sobotách i ned lích 0203

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

Školské za ízení

Obec PS

Ulice p.

III. Pobytové akce od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010
íslo 

ádku
Krátkodobé 
(2-5 dn )

Dlouhodobé 
(nad 5 dn )

a b 2 3
Po et akcí 0301
Po et ú astník 0302
Po et osobodní 0303

Do po tu ú astník  se nezahrnují pracovníci družiny-klubu.
. 0303: Po et osobodní se stanoví jako sou in po tu ú astník  

a po tu pobytových dn .
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XXI. Zapsaní ú astníci podle státního ob anství, cizinci podle režimu pobytu
Stát z toho

kód 4) název

Sp
ec

.v
zd

l.
po

te
by íslo 

ádku
Po et žák  

celkem dívky s trvalým 
pobytem  5) azylanti  6)

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

2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110

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

IX. Zdravotn  postižení zapsaní ú astníci podle druhu postižení 3)

íslo 
ádku

Po et 
celkem

ze sl. 2 
v odd. pro 

žáky se 
zdravotním 
postižením

ze sl. 2 
ze ZŠ 

speciální

a b 2 3 4
Mentáln  postižení 0901

st edn  t žce postižení 0901a
t žce postižení 0902z toho
hluboce postižení 0903

Sluchov  postižení 0904
z toho t žce postižení 0905

Zrakov  postižení 0906
z toho t žce postižení 0907

S vadami e i 0908
z toho t žce postižení 0908a
lesn  postižení 0909
z toho t žce postižení 0909a

S více vadami 0910
z toho hluchoslepí 0911

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

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

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

postižením, žák  s více vadami a žák  s autismem.

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

elefon (v . linky):

e-mail:

Pokud v oddíle XXI 
neposta uje po et ádk  
a za ízení odevzdává 
výkaz na papírovém 
formulá i, vyplní 
pokra ovací listy a 
ozna í je v pravém 
horním rohu slovem 
„POKRA OV N “. Na
pokra ovacích listech 
smí být vypln n jen 
oddíl XXI.

. 2150 „Celkem“ smí 
být vypln n až na 
posledním pokra o-
vacím list .

Pokud v oddíle XXI 
nepostačuje počet řádků 
a zařízení odevzdává výkaz 
na papírovém formuláři, 
vyplní pokračovací listy 
a označí je v pravém 
horním rohu slovem 
„POKRAČOVÁNÍ“. Na 
pokračovacích listech smí 
být vyplněn jen oddíl XXI.
Ř. 2150 „Celkem“ smí být 
vyplněn až na posledním 
pokračovacím listě.
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N V  ŠK V , D  A VÝ V
Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561 2004 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis .

Právnická osoba odešle výkaz za školu (blíže viz Pokyny a vysv tlivky)
bu  po síti Internet na ur ený server do 10. 10. 2010
nebo na formulá i správnímu ú adu do 4. 10. 2010.

Další p edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady 
vydal Ústav pro informace ve vzd lávání.

S 3-01

VÝKAZ O ZÁKLADNÍ ŠKOLE
podle stavu k 30. 9. 2010

Resortní identifikátor školy 
(IZO)

íslo 
ásti

1) 2) 3) 4)

1) Uvede se, zda je škola samostatn  z ízena pro žáky se speciálními 
vzd lávacími pot ebami (= Z) nebo ne (= B) – blíže viz Pokyny a 
vysv tlivky.

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

3) Organizace školy: 1 = pln  organizovaná
2 = jen s 1. stupn m 
3 = jen s 2. stupn m

4) Pro které žáky je škola ur ena (1-místný kód se zapíše vlevo; 
vyplní se jen pokud v polí ku ozna eném 1) je uveden kód „Z“):
1 = mentální postižení 11 = t žké mentální postižení
2 = sluchové postižení 3 = zrakové postižení
4 = vady e i 5 = t lesné postižení
6 = vývoj.poruchy u ení 7 = vývoj.poruchy chování
8 = autismus
9 = škola p i za ízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy

Škola pro žáky soub žn  postižené více vadami uvede kódy dvou 
hlavních postižení (nap . mentální a sluchové = 12, hluchoslepí = 
23, mentální p i DD se školou = 91 apod.), na po adí nezáleží.

Škola

Obec PS

Ulice p.

B. Školní rok 2010/11

III. ídy a žáci podle ro ník  – b žné t ídy

Po et žák z toho
postižení žáci  5)

z celku
žáci opakující

z celku p evedení do 
vyššího ro níku

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

ádku
Po et 
t íd

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

Celkem 0301
z toho 1.stupe 0302

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

v 
to

m

6. ro ník 0308
7. ro ník 0310
8. ro ník 0311
9. ro ník 0312

5) Uvád jí se pouze žáci se zdravotním postižením, u nichž byly speciální vzd lávací pot eby zjišt ny na základ  speciáln  pedagogického pop . psychologického 
vyšet ení školským poradenským za ízením, a jsou integrováni v b žných t ídách, kde je jim v nována zvýšená pé e (viz též odd. IX).

Sl. 9 - 10: Uvád jí se pouze mimo ádn  nadaní žáci, kte í byli v rámci téhož vzd lávacího programu (na základ  vykonané zkoušky) p evedeni do vyššího ro níku 
bez absolvování ro níku p edchozího.

I. Po et žák , kte í odešli ze základní školy
B žné t ídy Speciální t ídyíslo 

ádku Celkem z toho
dívky Celkem z toho

dívky
a b 2 3 4 5

áci, kte í ukon ili škol.docházku 0101
v 1.-5. ro níku 0102
v 6. ro níku 0103
v 7. ro níku 0104

v 
to

m

v 8. ro níku 0105
v 9. ro níku 0106
v 10. ro níku 0107 X X

áci, kte í p ešli do st edních škol 0108
z 5. ro níku 0109

z 
to

ho

ze 7. ro níku 0110
Žáci 1.r. s dod.odkladem šk.doch. 0111

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

. 0111: en dodate né odklady po zahájení minulého školního roku.

Výklad pojm  s ec ální t ídy  a b né t ídy  je uveden 
v Pokynech a vysv tlivkách k vypln ní, Spole né poznámky, 
písm. b).

A. Dodatek za školní rok 2009/10
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VII. Žáci s rozší enou výukou n kterým vzd lávacím obor m RVP ZV
íslo 

ádku Po et žák  celkem

a b 3
Matematika a její aplikace 0701

lov k a p íroda 0702
lesná výchova 0703

Cizí jazyky 0704
anglický jazyk 0705
francouzský jazyk 0706
n mecký jazyk 0707

v tom ruský jazyk 0708
špan lský jazyk 0709
italský jazyk 0710
jiný jazyk 0711

Um ní a kultura 0712
Informa ní a komunika ní technologie 0713
iné (rozve te v komentá i) 0714

V. Žáci u ící se cizí jazyk
B žné t ídy Speciální t ídy

íslo 
ádku celkem

z toho 
povinné 

p edm ty

navíc: 
nepovinné 
p edm ty

celkem
z toho 

povinné 
p edm ty

navíc: 
nepovinné 
p edm ty

a b 2 3 3a 4 5 6
Celkem 0501 X X X X

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

z 
. 0

50
1

jiný jazyk 0514
Sl. 2 a 4: Zahrnují se ppouze žáci, kte í se u í cizímu jazyku jako povinnému i povinn  volitelnému p edm tu, 

nezahrnuje se sem nepovinná výuka, která se vykazuje pouze ve sl. 3a a 6.
V . 0501 se uvede každý žák jen jednou, v . 0505-0514 se uvede každý žák tolikrát, kolika cizím jazyk m se u í.

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

Po et žák z celku
žáci opakující

z celku p evedení do 
vyššího ro níku

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

ádku
Po et 
t íd

celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky
a b 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Celkem 3A01
z toho 1.stupe   6) 3A02

1. ro ník 3A03 X X
2. ro ník 3A04
3. ro ník 3A05
4. ro ník 3A06
5. ro ník 3A07
6. ro ník celkem 3A08

z toho v 10letém vzd l.programu 3A09v 
to

m

7. ro ník 3A10
8. ro ník 3A11
9. ro ník celkem 3A12

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

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

bez absolvování ro níku p edchozího.
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VIII. Speciální t ídy podle druhu postižení znevýhodn ní
Žák  na 1. stupni Žák  na 2. stupniíslo 

ádku
Po et
t íd celkem dívek celkem dívek

a b 2 3 4 5 6
Mentální postižení 0801

st edn  t žké postižení 0801a
t žké postižení 0802z toho
hluboké postižení 0803 X

Sluchové postižení 0804
z toho t žké postižení 0805

Zrakové postižení 0806
z toho t žké postižení 0807

Vady e i 0808
z toho t žké postižení 0808a
lesné postižení 0809
z toho t žké postižení 0809a

Soub žné postižení více vadami 0810
z toho hluchoslepí 0811

Vývojové poruchy u ení 0812
Vývojové poruchy chování 0814

z toho t žké postižení 0814a
Autismus 0815

ídy v DD se školou, v DgÚ 0816
Celkem 0818

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

. 0816: Vyplní pouze školy z ízené v d tských domovech se školou nebo v diagnostických ústavech, které 
sem vykáží pouze t ídy pro žáky bez zdravotního postižení. Pokud jsou v takové škole z ízeny t ídy pro 
žáky se zdravotním postižením, budou uvedeny v . 0801-0815. Žáci bez zdravotního postižení 
docházející do takové školy zven í se zde neuvád jí.

Zahrnují se i zdravotn  postižení žáci individuáln  integrovaní ve t íd  z ízené pro jiný druh i stupe  
postižení. ito žáci se nezapo tou do odd. IX.

IX. Individuáln  integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení 5)
ze sl. 2 vyžadující zvýšené výdajeíslo 

ádku
Po et 

celkem
z toho 
dívky 1. stupe  

celkem
z toho 
dívky

2. stupe  
celkem

z toho 
dívky

a b 2 3 4 5 6 7
Mentáln  postižení 0901

st edn  t žce postižení 0901a
z toho

 t žce postižení 0902
Sluchov  postižení 0904

z toho t žce postižení 0905
Zrakov  postižení 0906

z toho t žce postižení 0907
S vadami e i 0908

z toho t žce postižení 0908a
lesn  postižení 0909
z toho t žce postižení 0909a

S více vadami 0910
z toho hluchoslepí 0911

S vývoj. poruchami u ení 0912
S vývoj. poruchami chování 0914
Autisté 0915
Celkem 0918
5) Uvád jí se pouze žáci se zdravotním postižením, u nichž byly speciální vzd lávací pot eby zjišt ny na základ speciáln  

pedagogického pop . psychologického vyšet ení školským poradenským za ízením, a jsou integrováni v b žných t ídách, kde 
je jim v nována zvýšená pé e.

XV. Individuální vzd lávací plány
íslo 

ádku
Nadaní 

žáci
Žáci se 
SVP

a b 2 3
Celkem 1501
1. ro ník 1502
2. ro ník 1503
3. ro ník 1504
4. ro ník 1505
5. ro ník 1506
6. ro ník 1507
7. ro ník 1508
8. ro ník 1509
9. ro ník 1510
10. ro ník 1511
Rozumí se individuální vzd lávací plány podle 

§ 18 školského zákona.
Sl. 2: IVP pro mimo ádn  nadané žáky.
Sl. 3: IVP pro žáky se speciálními vzd lávacími 

pot ebami, tj. zdravotn  postižené, zdravotn  
znevýhodn né, pop . sociáln  znevýhodn né.
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XXI. Žáci podle státního ob anství, cizinci podle režimu pobytu
Stát z toho

kód  
8) název

Sp
ec

.v
zd

l. 
po

te
by íslo 

ádku
Po et žák  

celkem dívky s trvalým 
pobytem 9) azylanti 7)

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

2102
2103
2104
2105
2106

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

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

íslo 
ádku § 41 § 38 § 42

a b 2 3 4
Celkem 1301

1. ro ník 1302
2. ro ník 1303
3. ro ník 1304
4. ro ník 1305
5. ro ník 1306v 

tom 6. ro ník 1307
7. ro ník 1308 X
8. ro ník 1309 X
9. ro ník 1310 X
10.ro ník 1311 X

Uvedou se žáci, kte í jsou kmenovými žáky vykazující školy a plní 
povinnou školní docházku n kterým z uvedených zp sob . TTito žáci 
se nezahrnují do po tu žák  v žádném dalším oddíle.

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

XXIII. Nepovinné p edm ty 10)
Po etíslo 

ádku

Po et
za azených 

žák skupin žák
a b 2 3 4

1. ro ník 2301
2. ro ník 2302
3. ro ník 2303
4. ro ník 2304
5. ro ník 2305
6. ro ník 2306
7. ro ník 2307
8. ro ník 2308
9. ro ník 2309
10. ro ník 2310
Celkem 2311
10) Každý žák u ící se nepovinným p edm t m bude ve sl. 2 uveden jen 

1x; ve sl. 4 bude zapo ten tolikrát, kolika nepovinným p edm t m se 
u í.

XXII. Volitelné p edm ty (povinné)
íslo 

ádku
Po et
skupin

Po et
žák

a b 2 3
6. ro ník 2201
7. ro ník 2202
8. ro ník 2203
9. ro ník 2204
10. ro ník 2205
Celkem 2206

Pokud v oddíle XXI neposta uje po et ádk  a škola odevzdává výkaz 
na papírovém formulá i, vyplní pokra ovací listy a ozna í je v pravém 
horním rohu slovem „POKRA OV N “. Na pokra ovacích listech smí 
být vypln n jen oddíl XXI.

. 2150 „Celkem“ smí být vypln n až na posledním pokra ovacím list .

Pokud v oddíle XXI nepostačuje počet řádků a škola odevzdává výkaz 
na papírovém formuláři, vyplní pokračovací listy a označí je v pravém 
horním rohu slovem „POKRAČOVÁNÍ“. Na pokračovacích listech 
smí být vyplněn jen oddíl XXI.
Ř. 2150 „Celkem“ smí být vyplněn až na posledním pokračovacím 
listě.
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XXIV. V kové složení žák
B žné t ídy Speciální t ídy

z celku nov  p ijatí 
do 1. ro níku

z celku nov  p ijatí 
do 1. ro níkuNarození íslo 

ádku Po et 
celkem

z toho 
dívky

celkem z toho 
dívky

Po et 
celkem

z toho 
dívky

celkem z toho 
dívky

a b 2 3 4 5 6 7 8 9
1.9.2004 a pozd ji 2401
1.9.2003 – 31.8.2004 2402
1.9.2002 – 31.8.2003 2403
1.9.2001 – 31.8.2002 2404
1.9.2000 – 31.8.2001 2405
1.9.1999 – 31.8.2000 2406
1.9.1998 – 31.8.1999 2407 X X X X
1.9.1997 – 31.8.1998 2408 X X X X
1.9.1996 – 31.8.1997 2409 X X X X
1.9.1995 – 31.8.1996 2410 X X X X
1.9.1994 – 31.8.1995 2411 X X X X
1.9.1993 – 31.8.1994 2412 X X X X
1.9.1992 – 31.8.1993 2413 X X X X
31.8.1992 a d íve 2414 X X X X

XXVIII. Výuka p edm t  v cizím jazyce

1. stupe  6) 6. ro ník 11) 7. ro ník 8. ro ník 9. ro ník 10. ro ník
Po et Po et Po et Po et Po et Po etJazyk íslo 

ádku p ed-
m t žák p ed-

m t žák p ed-
m t žák p ed-

m t žák p ed-
m t žák p ed-

m t žák

a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2801
2802
2803
2804
2805

6) Žáci v 1.-5. ro níku 9letého vzd lávacího programu a žáci v 1.-6. ro níku 10letého vzd lávacího programu.
11) Nezahrnují se žáci 6. ro níku 10letého vzd lávacího programu (vykázáni ve sl. 2-3).

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

elefon (v . linky):

e-mail:

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

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

a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
celkem 370179-01-C/01

Základní škola dívky 3702
celkem 370379-01-B/01

ZŠ speciální dívky 3704
celkem 3705z . 3703 a 3704

ind. integrovaní 12) dívky 3706
V . 3701 a 3702 se uvedou i žáci  vzd lávající se v dobíhajícím oboru 79-01-C/001 Základní škola.
V . 3703 a 3704 se uvedou i žáci  vzd lávající se v dobíhajícím oboru 79-01-B/001 Pomocná škola.
12) Uvedou se pouze žáci vzd lávající se v oboru 79-01-B/01 ZŠ speciální, resp. 79-01-B/001 Pomocná škola, kte í jsou individuáln  integrovaní ve t ídách, ve 

kterých se ostatní žáci vzd lávají v oboru 79-01-C/01 Základní škola, resp. 79-01-C/001 Základní škola.
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N TE TVO ŠKOL TVÍ, LÁDEŽE A T LOVÝ OV
Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis .
Právnická osoba odešle výkaz (blíže viz Pokyny a vysv tlivky)

bu  po síti Internet na ur ený server do 10. 10. 2010
nebo na formulá i správnímu ú adu do 4. 10. 2010.

Další p edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady 
vydal Ústav pro informace ve vzd lávání.

Výkaz
o mate ské-základní škole

p i zdravotnickém za ízení
podle stavu k 30. 9. 2010

S 4-01

Škola

Obec PS

Ulice p.

III. ídy, d ti a žáci k 30. 9. 2010
íslo 

ádku Po et t íd Po et 
d tí/žák

z toho
dívky

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

1. stupe 0303 X
v tom

2. stupe 0304 X

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

ádku Celkem z toho
dívky

a b 2 3
Mate ská škola 0101
Základní škola 0102

1. stupe 0103
v tom

2. stupe 0104
Pr m rný po et se stanoví jako sou et po t  dní strávených 

jednotlivými d tmi/žáky p i vyu ování ve vykazující škole d lený 
celkovým po tem dní, po n ž se ve škole vyu uje.

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

elefon (v . linky):

e-mail:

Resortní identifikátor školy 
(IZO)

1) 2)

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

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

XXI. D ti/žáci podle státního ob anství, cizinci podle režimu pobytu k 30. 9. 2010
Stát z toho

kód 3) název
íslo 

ádku

Po et 
d tí/žák  
celkem dívky s trvalým 

pobytem 4) azylanti 5)

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

2102
2103
2104
2105

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

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

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

Pokud v oddíle XXI neposta uje 
po et ádk  a za ízení odevzdává 
výkaz na papírovém formulá i, 
vyplní pokra ovací listy a ozna í 
je v pravém horním rohu slovem 
„POKRA OV N “. Na 
pokra ovacích listech smí být 
vypln n jen oddíl XXI.

. 2150 „Celkem“ smí být vypln n 
až na posledním pokra ovacím 
list .

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

Pokud v oddíle XXI nepostačuje 
počet řádků a zařízení odevzdává 
výkaz na papírovém formuláři, 
vyplní pokračovací listy a označí 
je v pravém horním rohu 
slovem „POKRAČOVÁNÍ“. Na 
pokračovacích listech smí být 
vyplněn jen oddíl XXI.
Ř. 2150 „Celkem“ smí být 
vyplněn až na posledním 
pokračovacím listě.
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Odesláno dne: Razítko: Podpis editele školy: Výkaz vyplnil (jméno, podpis): 

    
Telefon (v . linky): 
 
 
e-mail: 

XXI. D ti podle státního ob anství, cizinci podle režimu  
Stát z toho 

kód 2) název 
íslo 

ádku 
Po et d tí 

celkem dívky s trvalým 
pobytem 3) azylanti 4) 

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

  2102     
  2103     
  2104     
  2105     

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

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

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

Pokud v oddíle XXI neposta uje po et ádk  a škola odevzdává výkaz na papírovém formulá i, vyplní pokra ovací listy a ozna í je 
v pravém horním rohu slovem „POKRA OVÁNÍ“.  Na pokra ovacích listech smí být vypln n jen oddíl XXI. 
Sou tový ádek  „Celkem“ smí být vypln n až na posledním pokra ovacím list . 
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N TE TVO ŠKOL TVÍ, LÁDEŽE A T LOVÝ OV
Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis .

editelství školy p edá individuální údaje elektronicky do 15. 10. 2010
na server podle pokyn  MŠM . Z p edaných údaj  se vytvá í tento 
výkaz.

Další p edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro 
správní ú ady vydal Ústav pro informace ve vzd lávání.

M 8

Škola

Obec PS

Ulice p.

VÝKAZ
o st ední škole

podle stavu k 30. 9. 2010

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

st ední s maturitou st ední s výu .listemíslo 
ádku

Celkem 
denní 

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

2-3leté zkrácené

Celkem 
ostatní 
formy

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

íd
y

celkem t íd 0309
Celkem žák   0310
Celkem žák fyz.os. 1) 0310a

1)  Po et žák  ve fyzických osobách. 

Resortní identifikátor školy 
(IZO)

Pro pot eby výkaznictví se jako „speciální t ídy“ ozna ují t ídy samostatn  z ízené pro žáky se zdravotním postižením a t ídy ve školách 
p i školských za ízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. Ostatní t ídy se ozna ují jako „b žné t ídy“.
Po et žák  se v oddílech III a VII uvádí krom  fyzických osob i jako „po et studií“, kde studium je mín no vzd lávání žáka sm ující 
ke st edoškolskému vzd lání. Jeden žák se m že vzd lávat ve více studiích (oborech vzd lání, formách vzd lávání). V ostatních oddílech 
je uveden vždy po et žák  – fyzických osob.

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

íslo 
ádku § 38

a b 2
Celkem 1301

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

v tom

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

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

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

- studií
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VII. Žáci studující v denní form  vzd lávání a v ostatních formách podle obor  a ro ník   (bez rekvalifika ního studia)  2)

Po et Obory vzd lání podle na ízení vlády 
. 689/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis 1. 2. 3.

Kód Název

D
él

ka
 

vz
d

lá
vá

ní

D
ru

h 
vz

d
lá

vá
ní

V
yu

. j
az

yk
 

ob
or

u

D
ru

h 
po

st
iž

en
í

Zp
so

b 
in

te
gr

ac
e

Fo
rm

a 
vz

d
lá

vá
ní

íslo 
ádku

žáci 
celkem

z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

a b c d e f g h i 2 3 4 5 6 7
10 0701
10 0701
10 0701
10 0701
10 0701
10 0701
10 0701
10 0701
10 0701
10 0701

Celkem v denní form  vzd lávání – po et studií 10 0716
z toho žáci p evedení do vyššího ro níku  3) 10 0717 X X
z . 0716 žáci opakující daný ro ník 10 0718

X X X 0719
X X X 0719
X X X 0719
X X X 0719
X X X 0719

Celkem v ostatních formách – po et studií 50 0732
Celkem v denní form  vzd lávání – po et fyzických osob 10 0751
Celkem v ostatních formách – po et fyzických osob 50 0752
Sl. c, d, e, f, g , h jsou vypln ny kódem podle íselník  uvedených v Pokynech a vysv tlivkách.
2) Denní forma vzd lávání je uvedena v ádcích 0701 až 0718, 0751, ostatní formy vzd lávání (ve erní, dálková, distan ní, kombinovaná) jsou uvedeny v . 0719,

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

absolvování p edchozího ro níku.

VIIA. T ídy podle obor  vzd lání a ro ník  v denní form  vzd lávání

Obory vzd lání podle na ízení vlády . 
689/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis Po et t íd

Kód Název

D
él

ka
 

vz
d

lá
vá

ní
D

ru
h 

vz
d

lá
vá

ní
V

yu
.ja

zy
k 

ob
or

u
Ty

p 
tí

dy

Fo
rm

a 
vz

d
lá

vá
ní

íslo 
ádku

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

a b c d e f g h 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 7A01
10 7A01
10 7A01
10 7A01
10 7A01
10 7A01
10 7A01
10 7A01
10 7A01
10 7A01

Celkem v denní form  vzd lávání 7A30

Sl. c, d, e, f, g jsou vypln ny kódem podle íselník  uvedených v Pokynech a vysv tlivkách.
Po ty t íd jsou uvedeny v p epo tu s p esností na dv  desetinná ísla. Pokud jsou v jedné t íd  za azeni žáci vzd lávající se ve více oborech vzd lání, je uveden

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

4. 5. 6. 7. 8. celkem

Absolventi
za šk. rok 
2009/10

Nov  p ijatí
do 1. ro níku

žáci 
celkem

z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

ze
sl. 18 
s IVP

4) celkem z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

7 8 9 10 12 12 14 15 16 17 18 19 19a 20 21 22 23

X X X X X
X X X X

X
X
X
X
X
X

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

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

kód 5) název

Sp
ec

.v
zd

l.
po

te
by íslo 

ádku
Po et žák  

celkem žáci denní 
formy dívky s trvalým 

pobytem  6) azylanti  7)

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

2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110

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

p edpis ).
Sl. c: Ano = žáci se zdravotním postižením, ne = ostatní žáci.
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VIII. Speciální t ídy podle druhu postižení/znevýhodn ní -
denní forma

Po et žákíslo
ádku

Po et
t íd celkem dívky

a b 2 3 4
Mentální postižení 0801

 st edn  t žké postižení 0801a
z toho

 t žké postižení 0802
Sluchové postižení 0804

z toho t žké postižení 0805
Zrakové postižení 0806

z toho t žké postižení 0807
Vady e i 0808

z toho t žké postižení 0808a
T lesné postižení 0809

z toho t žké postižení 0809a
Soub ž. postiž. více vadami 0810

z toho hluchoslepí 0811
Vývoj. poruchy u ení   8) 0812
Vývoj. poruchy u ení   9) 0813
Autismus 0815
T ídy ve VÚ, DgÚ  10) 0816
Celkem 0818
8) Jen žáci nižšího stupn  víceletých gymnázií.
9) Bez žák  nižšího stupn  víceletých gymnázií.
10) Údaje pouze za t ídy pro žáky bez zdravotního postižení z ízené ve škole 

p i výchovném ústavu nebo diagnostickém ústavu. T ídy samostatn  z ízené 
pro žáky se zdravotním postižením, jsou vždy uvedeny v . 0801-0815.

V tomto oddíle jsou zahrnuti i zdravotn  postižení žáci individuáln  
integrovaní vve t íd  z ízené pro jiný druh i stupe  postižení. Tito žáci 
už nejsou zapo teni v odd. IX.

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

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

íslo 
ádku

Po et 
celkem

z toho
dívky

ze sl. 2 
vyžadující 
zvýš.výd.

a b 2 3 4
Mentáln  postižení 0901

 st edn  t žce postižení 0901a
z toho

 t žce postižení 0902
Sluchov  postižení 0904

z toho t žce postižení 0905
Zrakov  postižení 0906

z toho t žce postižení 0907
Vady e i 0908

z toho t žce postižení 0908a
T lesn  postižení 0909

z toho t žce postižení 0909a
S více vadami 0910

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

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

V. Žáci u ící se cizí jazyk

íslo 
ádku

Po et 
v b žných  

t ídách

Po et ve 
speciálních 

t ídách

a b 2 4
Celkem 0501

1 jazyk 0502 X
2 jazyky 0503 X

z toho 
živé 
jazyky 3 jazyky a více 0504 X

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

z 
. 0

50
1

jiný jazyk 0514
Vypln no jen za denní formu vzd lávání.
V . 0501-0504 je každý žák uveden jen jednou.
V . 0505-0514 je každý žák uveden tolikrát, kolika cizím 

jazyk m se u í.

XV. Individuální vzd lávací plány

Vzd lávání íslo 
ádku

Nadaní
žáci

Žáci
se SVP Ostatní

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

z toho vyšší stupe 1503
6leté s maturitou 1504

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

postižené, zdravotn  znevýhodn né, pop . sociáln  znevýhodn né.
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XXIX. Ú astníci rekvalifika ního studia
Obory vzd lání podle na ízení vlády . 689/2004 Sb., ve 
zn ní pozd jších p edpis

Absolventi
za minulý školní rok

kód název

Délka 
studia

Druh 
studia

Forma
studia

íslo 
ádku Celkem z toho ženy

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

2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908

Celkem 2916
Uvedeni pouze ú astníci studia v oborech vzd lání podle na ízení vlády . 689/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , ú astníci krátkodobých kurz  

vykazovaní ve výkaze R 13-01, odd. XVIII nejsou zahrnuti.
Sl. c, d, e  jsou vypln ny kódem podle íselník  uvedených v Pokynech a vysv tlivkách.

XXIV. V kové složení žák  - denní forma vzd lávání, ostatní formy vzd lávání, rekvalifika ní studium

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

St ední
s maturitou 13)

Nástavbové
a zkrácené

Rekvalifika ní 
studium 14)Rok narození

Sp
ec

.v
zd

l.
po

te
by

Fo
rm

a 
vz

d
lá

vá
ní

íslo 
ádku

celkem z toho 
dívky celkem z toho 

dívky celkem z toho 
dívky celkem z toho 

dívky celkem z toho 
dívky

a b c d 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13
10 2401
10 2401
10 2401
10 2401
10 2401
10 2401
10 2401
10 2401
10 2401
10 2401

Denní forma 10 2420
50 2421
50 2421
50 2421
50 2421
50 2421
50 2421
50 2421
50 2421
50 2421
50 2421

Ostatní formy 50 2450
len ní vzd lávání podle mezinárodní klasifikace ISC D:

12) Uvedeni žáci nižšího stupn  šestiletých a osmiletých gymnázií a žáci v oborech vzd lání 1letá a 2letá praktická škola.
13) Uvedeni žáci 4letých maturitních obor  a žáci vyššího stupn  šestiletých a osmiletých gymnázií.
14) Pouze ú astníci studia v oborech vzd lání podle na ízení vlády . 689/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , nezahrnují se ú astníci 

krátkodobých kurz  vykazovaní ve výkaze R 13-01, odd. XVIII.
Sl. b: Uvádí se jen za denní formu vzd lávání: Ano = žáci se zdravotním postižením, ne = ostatní žáci .
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Odesláno dne: Razítko: Podpis editele školy: Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (v . linky):

e-mail:

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

ádku 8leté 6leté 4leté zkrácené
Nástav-

bové 2-3leté zkrácené
St ední

a b 2 3 4 5 6 7 8 9
z 5. ro . ZŠ  15) 3201 X X X X X
z 6. ro . ZŠ  15) 3202 X X X X X
ze 7. ro . ZŠ  15)  19) 3203 X X X X X
z 8. ro . ZŠ  15) 3204 X X X X
z 9. ro . ZŠ  15)  16) 3205 X X X X X
s neukon eným st edoškol. vzd láním  17) 3206 X X X X X
ihned po ukon ení st . vzd l. s výu .listem 3207 X X X
ihned po ukon ení st edního vzd lání 3208 X X X
ihned po ukon ení st . vzd l. s maturitou 3209 X X
odjinud  18) 3210
Celkem 3211
15) V etn  základních škol pro zdravotn  postižené a ZŠ speciální (d íve pomocné školy).
16) V etn  žák  p icházejících ze 4. ro ník  osmiletých a 2. ro ník  šestiletých gymnázií.
17) Žáci, kte í odešli z jiného oboru st ední školy nebo konzervato e, aniž by získali st edoškolské vzd lání.
18) Zahrnuti žáci, kte í v minulém školním roce nenavšt vovali žádnou výše uvedenou školu. Neuvád jí se žáci opakující, žáci, kte í p ešli z jiné st ední školy 

ani žáci, kte í nastoupili po p erušení studia (blíže viz Pokyny a vysv tlivky).
19) V etn  žák  p icházejících ze 2. ro ník  osmiletých gymnázií.

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

XXXI. Žáci nov  p ijatí do 1. ro níku denní formy vzd lávání podle v ku
St ední s maturitou St ední s výu . listemRok narození íslo

ádku 8leté 6leté 4leté zkrácené
Nástavbové

2-3leté zkrácené
St ední

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

Celkem 3115
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INI TE TVO ŠKOL TVÍ, LÁDEŽE A T LOVÝ OV
Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis .

Právnická osoba odešle výkaz za školu (blíže viz Pokyny a vysv tlivky)
bu  po síti Internet na ur ený server do 10. 10. 2010
nebo na formulá i správnímu ú adu do 4. 10. 2010.

Další p edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady 
vydal Ústav pro informace ve vzd lávání.

S 9-01

Resortní identifikátor školy 
(IZO)

1) 2) 3)

1) Uvede se, zda je škola samostatn  z ízena pro žáky se zdravotním 
postižením (= Z) nebo ne (= B) – blíže viz Pokyny a vysv tlivky.

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

3) Pro které žáky je škola ur ena (1-místný kód se zapíše vlevo; 
vyplní se jen pokud v polí ku ozna eném 1) je uveden kód „Z“):

íselník je uveden v pokynech a vysv tlivkách k sestavení 
výkazu.

Škola

Obec PS

Ulice p.

VÝKAZ
o konzervato i

podle stavu k 30. 9. 2010

III. Po et žák  podle ro ník
v tomíslo 

ádku

Celkem 
denní 

vzd lávání 8 leté 6 leté

Celkem 
ostatní 
formy

a b 2 3 4 5
1. ro ník 0301
2. ro ník 0302
3. ro ník 0303
4. ro ník 0304
5. ro ník 0305
6. ro ník 0306
7. ro ník 0307
8. ro ník 0308 X
Celkem žák 0310
Sl. 4: Sedmileté vzd lávání p ichází v úvahu jen u žák  se zdravotním postižením.

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

VIII. Žáci ve speciální škole podle druhu postižení
íslo 

ádku Celkem z toho
dívky

a b 2 3
Mentální postižení 0801
Sluchové postižení 0804
Zrakové postižení 0806

z toho t žké postižení 0807
T lesné postižení 0809

z toho t žké postižení 0809a
Soub žné postižení více vadami 0810
Vývoj. poruchy u ení 0812
Autismus 0815
Celkem 0818

IX. Individuáln  integrovaní žáci se zdravotním postižením podle 
druhu postižení - denní forma  5)

íslo 
ádku

Po et 
celkem

z toho
dívky

ze sl. 2 
vyžadující 
zvýš.výd.

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

z toho t žce postižení 0907
T lesn  postižení 0909

z toho t žce postižení 0909a
S více vadami 0910
S vývoj.poruchami u ení 0912
Autisté 0915
Celkem 0918

5) Uvád jí se pouze žáci se zdravotním postižením, u nichž byly speciální 
vzd lávací pot eby zjišt ny na základ speciáln  pedagogického pop . 
psychologického vyšet ení školským poradenským za ízením a jsou integrováni 
mezi zdravými žáky a je jim v nována zvýšená pé e.

V. Žáci u ící se cizí jazyk
íslo 

ádku Po et z toho 
pokra ující

a b 2 3
Celkem 0501

1 jazyk 0502 X
2 jazyky 0503 X

z toho 
živé 
jazyky 3 jazyky a více 0504 X

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

z 
. 0

50
1

jiný jazyk 0514
Vyplní se jen za denní formu vzd lávání.
V . 0501-0504 se uvede každý žák jen jednou.
V . 0505-0514 se uvede každý žák tolikrát, kolika cizím 

jazyk m se u í.
Sl. 3: Uvedou se žáci pokra ující ve výuce stejného jazyka 

jako v základní škole (v 1.-4.ro . 8letého vzd l.programu). 
U 8letého vzd l.programu se vyplní jen za žáky 5.- .ro .
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VII. Žáci studující v denní form  vzd lávání a v ostatních formách podle obor  a ro ník    4)
PoObory vzd lání podle na ízení vlády . 689/2004 Sb., 

ve zn ní pozd jších p edpis 1. 2. 3. 4.

Kód Název

D
él

ka
 

vz
d

lá
vá

ní
D

ru
h 

vz
d

lá
vá

ní
V

yu
. j

az
yk

 
ob

or
u

D
ru

h 
po

st
iž

en
í

Fo
rm

a 
vz

d
lá

vá
ní

íslo 
ádku

žáci 
celkem

z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

žáci 
celkem

a b c d e f g h 2 3 4 5 6 7 8
10 0701
10 0702
10 0703
10 0704
10 0705
10 0706
10 0707
10 0708
10 0709
10 0710

Celkem v denní form  vzd lávání 10 0716
z toho žáci p evedení do vyššího ro níku 10 0717 X X
z . 0716 žáci opakující daný ro ník 10 0718

X X 0719
X X 0720
X X 0721
X X 0722
X X 0723

Celkem v ostatních formách 50 0732
4) Denní forma vzd lávání se uvádí v . 0701 až 0718, ostatní formy (ve erní, dálková, distan ní, kombinovaná) se uvád jí v . 0719 až 0732.
16) Uvád jí se pouze žáci s IVP uvedení v odd. XV ve sl. 4 – Ostatní.
Sl. c, d, e, f, g: Vyplní se kódem podle íselník  uvedených v Pokynech a vysv tlivkách.

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

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

kód 6) název

Sp
ec

.v
zd

l.
po

te
by íslo 

ádku
Po et žák  

celkem žáci denní 
formy dívky s trvalým 

pobytem  7) azylanti  8)

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

2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110

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

pozd jších p edpis ).
Sl. c: Vyplní se: ano = žáci se zdravotním postižením, ne = ostatní žáci (blíže viz Pokyny a vysv tlivky).

Pokud v odd. VII, XXI nebo XXIV neposta uje po et ádk  a škola odevzdává výkaz na papírovém formulá i, vyplní 
pokra ovací listy a ozna í je v pravém horním rohu slovem „POKRA OV N “. Na pokra ovacích listech smí být vypln ny 
jen oddíly VII, XXI nebo XXIV.

. 0716 „Celkem“, . 0717 „z toho žáci p evedení do vyššího ro níku“, . 0718 „z . 0716 žáci opakující daný ro ník“, 
. 0732 „Celkem“, . 2150 „Celkem“, . 2420 „Denní forma“ a . 2450 „Ostatní formy“ mohou být vypln ny jen na posledním 

pokra ovacím list .
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et žák  studujících v ro níku

5. 6. 7. 8. celkem

Absolventi
za šk. rok 
2009/10

Nov  p ijatí
do 1. ro níku

z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

ze sl. 18 
žáci 

s IVP 
16)

žáci 
celkem

z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

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

X X X X X
X X X X

X
X
X
X
X
X

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

Délka vzd láváníRok narození íslo
ádku 8leté 6leté

a b 2 3
2000 a pozd ji 3101
1999 3102
1998 3103
1997 3104
1996 3105
1995 3106
1994 3107
1993 3108
1992 a d íve 3109
Celkem 3115

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

Délka vzd láváníP icházející íslo
ádku 8leté 6leté

a b 2 3
z 5. ro . ZŠ  12) 3201 X
z 6. ro . ZŠ  12) 3202 X
ze 7. ro . ZŠ  12) 3203 X
z 8. ro . ZŠ  12) 3204 X
z 9. ro . ZŠ  12)  13) 3205 X
s nedokon eným st edním vzd láním  14) 3206 X
ihned po ukon ení st . vzd l. s výu .listem 3207 X
ihned po ukon ení st edního vzd lání 3208 X
ihned po ukon ení st . vzd l. s maturitou 3209 X
Odjinud  15) 3210
Celkem 3211
12) V etn  základních škol pro zdravotn  postižené a ZŠ speciální (d íve pomocné 

školy).
13) V etn  žák  p icházejících ze 4. ro ník  8letého vzd l. programu, 4. ro níku 

8letých a 2. ro ník  6letých gymnázií.
14) Žáci, kte í odešli ze st ední školy p ed jejím ukon ením.
15) Pat í sem žáci, kte í v minulém školním roce nenavšt vovali žádnou výše 

uvedenou školu. Neuvád jí se žáci opakující, žáci, kte í p ešli z jiné 
konzervato e ani žáci, kte í nastoupili po p erušení studia.

XV. Individuální vzd lávací plány
íslo 

ádku
Nadaní

žáci
Žáci

se SVP Ostatní

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

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

postižené, zdravotn  znevýhodn né, pop . sociáln  znevýhodn né.
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Odesláno dne: Razítko Podpis editele školy: Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (v . linky):

e-mail:

XXIV. V kové složení žák  - denní forma vzd lávání, ostatní formy

Nižší ro níky 9) St ední vzd lávání 
s maturitou 10) Vyšší vzd lávání 11)

Rok narození
Sp

ec
.v

zd
l.

po
te

by
Fo

rm
a 

vz
d

lá
vá

ní

íslo 
ádku

celkem z toho 
dívky celkem z toho 

dívky celkem z toho 
dívky

a b c d 2 3 6 7 8 9
10 2401
10 2402
10 2403
10 2404
10 2405
10 2406
10 2407
10 2408
10 2409
10 2410
10 2411
10 2412

Denní forma 10 2420
50 2421
50 2422
50 2423
50 2424
50 2425
50 2426
50 2427
50 2428
50 2429
50 2430
50 2431
50 2432

Ostatní formy 50 2450
len ní vzd lávání podle mezinárodní klasifikace ISC D:

9) Uvedou se žáci 1. až 4. ro níku 8letého  vzd lávacího programu  (plnící povinnou školní docházku).
10) Uvedou se žáci 1. až 4. ro níku 6letého vzd lávacího programu (resp. 1.-5. ro níku konzervato e pro 

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

(blíže viz Pokyny a vysv tlivky).
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INI TE TVO ŠKOL TVÍ, LÁDEŽE A T LOVÝ OV
Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., 
ve zn ní pozd jších p edpis .

editelství školy p edá individuální údaje elektronicky do 15. 10. 2010
na server podle pokyn  MŠMT. Z p edaných údaj  se vytvá í tento výkaz. 

Další p edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady 
vydává Ústav pro informace ve vzd lávání.

                                  

M 10

VÝKAZ
o vyšší odborné škole
podle stavu k 30. 9. 2010

XV. Individuální vzd lávací plány
íslo 

ádku
Nadaní 
studenti

Studenti
se SVP Ostatní

a b 2 3 4
Celkem 1501
1. ro ník 1502
2. ro ník 1503
3. ro ník 1504
4. ro ník 1505
Uvedeno jen za denní formu vzd lávání.
Rozumí se individuální vzd lávací plány podle § 18 školského 
zákona.
Sl. 2: IVP pro studenty mimo ádn  nadané.
Sl. 3: IVP pro studenty se speciálními vzd lávacími pot ebami, tj. 
zdravotn  postižené, zdravotn  znevýhodn né, pop . sociáln  
znevýhodn né.

Škola

Místo PS

Ulice p.

Pro pot eby výkaznictví se jako „speciální skupiny“ ozna ují skupiny samostatn  z ízené pro studenty se zdravotním postižením. 
Ostatní skupiny se ozna ují jako „b žné skupiny“.
Po et student  se v oddílech III a VII uvádí krom  fyzických osob i jako „po et studií“, kde studium je mín no vzd lávání studenta 
sm ující k vyššímu odbornému vzd lání. Jeden student se m že vzd lávat ve více studiích (oborech vzd lání, formách vzd lávání).
V ostatních oddílech je uveden vždy po et student  – fyzických osob.

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

ádku
B žné 

skupiny
Speciální 
skupiny

a b 2 3
Celkem 0501

1 jazyk 0502
2 jazyky 0503

z celku 
živé 

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

z 
. 0

50
1

jiný jazyk 0514

V . 0501-0504 je uveden každý student jen jednou.
V . 0505-0514 je uveden každý student tolikrát, kolika cizím 
jazyk m se u í.

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

Po et student Po et studentíslo 
ádku Po et 

skupin v denní 
form

v ostatních 
formách

Po et 
skupin celkem v denní 

form
v ostatních 

formách
a b 2 3 4 5 6 7 8

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

Resortní identifikátor školy 
(IZO)
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VII. Studenti podle obor  vzd lání a ro ník    1)
Po et

Obor vzd lání (vzd lávací program)   2)
1. 2. 3.

kód název

D
él

ka
 

vz
d

lá
vá

ní
Fo

rm
a 

vz
d

lá
vá

ní
D

ru
h 

po
st

iž
en

í
Zp

so
b 

in
te

gr
ac

e

íslo 
ádku

celkem z toho 
dívky celkem z toho 

dívky celkem z toho 
dívky

a b c d e f g 2 3 5 6 8 9
10 0701
10 0701
10 0701
10 0701
10 0701
10 0701
10 0701
10 0701

Celkem v denní form  vzd lávání – po et studií 0715
z . 0715 studenti p evedení do vyššího ro níku 0716 X X
z . 0715 studenti opakující daný ro ník 0717
z . 0715 studenti nastoupivší po p erušení studia 0718

X X 0719
X X 0719
X X 0719
X X 0719
X X 0719
X X 0719

Celkem v ostatních formách – po et studií 0732
Celkem v denní form  vzd lávání –  po et fyzických osob 0751
Celkem v ostatních formách – po et fyzických osob 0752
1) Denní forma vzd lávání je uvedena v . 0701 až 0718, 0751 ostatní formy vzd lávání (ve erní, dálková, distan ní, kombinovaná) v . 0719 až 0732, 0752.
2) Uveden 7místný kód akreditovaného vzd lávacího programu, resp. 8místný kód oboru vzd lání podle na ízení vlády . 689/2004 Sb., ve zn ní pozd jších 
p edpis .
Sl. c, d, e, f jsou vypln ny kódem podle íselník  uvedených v Pokynech a vysv tlivkách.

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

VIIA. Studijní skupiny podle obor  vzd lání a ro ník  v denní form  vzd lávání
Po et studijních skupin

Obor vzd lání (vzd lávací program)    2)

kód název

D
él

ka
 

vz
d

lá
vá

ní
Ty

p 
st

ud
ijn

í 
sk

up
in

y
Fo

rm
a 

vz
d

lá
vá

ní

íslo 
ádku 1.

ro ník
2.

ro ník
3.

ro ník
4.

ro ník celkem

a b c d e f 2 3 4 5 6
10 7A01
10 7A01
10 7A01
10 7A01
10 7A01
10 7A01
10 7A01

Celkem v denní form  vzd lávání 7A30
Sl. c, d, e jsou vypln ny kódem podle íselník  uvedených v Pokynech a vysv tlivkách.
Po ty studijních skupin jsou uvedeny v p epo tu s p esností na dv  desetinná ísla. Pokud jsou v jedné studijní skupin  za azeni studenti vzd lávající 

se ve více oborech vzd lání, je uveden u každého oboru p íslušný p epo tený po et.
2) Viz vysv tlivka pod oddílem VII.
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VII. Studenti podle obor  vzd lání a ro ník     1)    (pokra ování)    
student  studujících v ro níku

4. 5. celkem
Absolventi za šk. rok 

2009/10
Nov  p ijatí

do 1. ro níku
Z celkového po tu 

cizinci

celkem z toho 
dívky celkem z toho 

dívky celkem z toho 
dívky

Ze sl. 14  
s IVP 3) celkem z toho 

dívky celkem z toho 
dívky celkem z toho 

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

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

X
X
X
X
X
X
X

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

VIII. Speciální skupiny podle druhu postižení - denní forma
íslo 

ádku
Po et 
skupin

Student  
celkem

z toho 
dívky

a b 2 3 4
Sluchové postižení 0804

z toho t žké postižení 0805
Zrakové postižení 0806

z toho t žké postižení 0807
T lesné postižení 0809

z toho t žké postižení 0809a
Soub ž. postiž. více vadami 0810

z toho hluchoslepí 0811
Vývojové poruchy u ení 0812
Autismus 0815
Celkem 0818
Zahrnuti i postižení studenti individuáln  integrovaní vve skupin  z ízené 
pro jiný druh i stupe  postižení. Tito studenti se nezapo tou do odd. IX.
Studenti bez zdravotního postižení vzd lávající se ve speciálních 
skupinách se neuvád jí.

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

íslo 
ádku

Po et 
celkem

z toho 
dívky

ze sl. 2 
vyžadující 
zvýš.výd.

a b 2 3 4
Sluchov  postižení 0904

z toho t žce postižení 0905
Zrakov  postižení 0906

z toho t žce postižení 0907
T lesn  postižení 0909

z toho t žce postižení 0909a
S více vadami 0910

z toho hluchoslepí 0911
S vývoj. poruchami u ení 0912
Autisté 0915
Celkem 0918
Uvedeni pouze studenti se zdravotním postižením, u nichž byly speciální 
vzd lávací pot eby zjišt ny na základ  speciáln  pedagogického pop . 
psychologického vyšet ení školským poradenským za ízením a jsou integrováni 
v b žných skupinách, kde je jim v nována zvýšená pé e.
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XXI. Studenti podle státního ob anství, cizinci podle režimu pobytu
Stát z toho

kód 4)  název

Sp
ec

.v
zd

l.
po

te
by íslo 

ádku

Po et 
student  
celkem

studenti 
denní formy dívky s trvalým 

pobytem  5) azylanti  6)

a b c d 2 3 4 5 7
2101
2101
2101
2101
2101
2101

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

ve zn ní pozd jších p edpis ). 
Sl. c: ano = studenti se speciálními vzd lávacími pot ebami, ne = ostatní studenti.

XXIV.V kové složení student  (pokra ování) 
- ostatní formy vzd lávání

Po et student
Rok narození

Fo
rm

a 
vz

d
lá

vá
ní

íslo 
ádku celkem z toho  

ženy
a c d 8 9

50 2421
50 2421
50 2421
50 2421
50 2421
50 2421
50 2421
50 2421
50 2421
50 2421
50 2421
50 2421

Celkem 50 2450

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

z toho nov  p ijatíRok narození
Sp

ec
.v

zd
l. 

po
te

by
Fo

rm
a 

vz
d

lá
vá

ní

íslo 
ádku celkem z toho 

dívky celkem z toho 
dívky

a b c d 8 9 14 15
10 2401
10 2401
10 2401
10 2401
10 2401
10 2401
10 2401
10 2401
10 2401
10 2401
10 2401

Celkem 10 2420
Sl. b: ano = studenti se speciálními vzd lávacími pot ebami, 

ne  = ostatní studenti.

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

Telefon (v . linky):

e-mail:

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

íslo 
ádku Po et z toho 

dívky
a b 2 3

Nov  p ijatí ihned po maturit 3201
Nov  p ijatí pozd ji   7) 3205
Celkem 3211
7) P ijatí pozd ji než v roce, ve kterém úsp šn  složili maturitní zkoušku.
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MMINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝ OV
Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .

Právnická osoba odešle výkaz (blíže viz Pokyny a vysv tlivky)
bu  po síti Internet na ur ený server do 10. 10. 2010
nebo na formulá i správnímu ú adu do 4. 10. 2010.

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

Další p edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady 
vydal Ústav pro informace ve vzd lávání.

R 13-01

Resortní identifikátor 
práv. osoby (RED_IZO)

1)

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

VÝKAZ
o editelství škol

podle stavu k 30. 9. 2010

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

ádku Celkem z toho 
ženy bez kvalif.

a b 2 3 4
Interní 1101

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

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

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

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

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

ze sl. 2íslo 
ádku Celkem

ženy se spec. 
ped.kval.

a b 2 3 4
Celkem 1201

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

v 
to

m
 v

yu
uj

íc
í

ve VOŠ 1211
U itelé vykázaní v tomto oddíle se zahrnují i do odd. X.

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

. 1209: Blíže viz Pokyny a vysv tlivky

X. U itelé celkem
Fyzické osoby P epo tení na pln  zam stnané Nadúvazky  2)íslo 

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

fyzické 
osoby

týdenní 
po et hodin

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

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

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

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

v 
to

m
 v

yu
uj

íc
í

ve VOŠ 1011 X X
2) Rozumí se pravidelná výuka nad stanovený týdenní rozsah hodin p ímé vyu ovací innosti.
3) Uvedou se u itelé vyu ující v ro nících gymnázií a konzervato í, v nichž je pln na povinná školní docházka.

Název 

Obec PS

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

ádku celkem ženy celkem ženy
a b 2 3 4 5

pro d ti/žáky se zdravotním postižením 1401
z . 1401 v p ípravném stupni ZŠ speciální 1401a

pro d ti/žáky se sociálním znevýhodn ním 1402
Asistenti 
pedagog

z . 1402 v p ípravných t ídách 1402a
Vychovatelé 1402b
Psychologové 1403
Trené i 1404
Speciální pedagogové 1405
Výchovní poradci 1406 X X

z toho z ad u itel 1407 X X
. 1401: Zahrnují se i asistenti pedagoga pro d ti/žáky se zdravotním znevýhodn ním.
. 1402b: Uvádí se jen p i výuce v ZŠ podle § 8, odst. 6 vyhlášky . 73/2005 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , 

neuvád jí se vychovatelé ve školní družin , klubu ani v jiných školských za ízeních.

V. U itelé cizích jazyk  (p epo tení na pln  zam stnané)
V základní škole Ve st ední škole V konzervato i Ve vyšší odborné školeíslo 

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

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

bez kvalif.
a b 2 3 4 5 6 7 8 9

Celkem 0501
anglický jazyk 0505
francouzský jazyk 0506
n mecký jazyk 0507
ruský jazyk 0508
špan lský jazyk 0509
italský jazyk 0510
latinský jazyk 0511
jiný evr. jazyk 0513

z 
. 0

50
1

jiný jazyk 0514
V . 0505 - 0514 se uvede každý u itel tolikrát, kolika cizím jazyk m u í.
Ve sl. 2 - 9 se uvede každý u itel tolikrát, v kolika druzích škol dané právnické osoby u í.

XIII. Vedoucí pracovníci ve fyzických osobách
editelé Zástupci editelíslo 

ádku celkem z toho 
ženy celkem z toho 

ženy
a b 2 3 4 5

Celkem 1301
v mate ské škole 1302 X X
v základní škole 1303 X X
ve st ední škole 1304 X X
v konzervato i 1305 X X

z 
to

ho
 u

st
an

ov
en

í

ve VOŠ 1306 X X
Je-li zástupce ustanoven pro více škol, bude uveden v . 1301 jednou a 

v . 1302 – 1306 tolikrát, pro kolik škol je ustanoven jako zástupce.
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XXV. Vybavení školy ICT a jejich využití ve výuce
z toho pro žáky/studenty (podle klasifikace ISCED)íslo 

ádku Po et
stupe  1 stupe  

2A+2B stupe  2C stupe  
3A+3B stupe  3C stupe  4A stupe  5B

a b 2 4 5 6 7 8 9 10
Po íta e celkem 2501 X X X X X X X

z toho p ístupné žák m/student m 2502
Po íta e s p ipojením k Internetu 2503 X X X X X X X

z toho p ístupné žák m/student m 2504
Po íta e s rychlým p ipojením 2505 X X X X X X X

z toho p ístupné žák m/student m 2506
U itelé nepo íta ových p edm t 2511 X X X X X X X

z toho využívající Internet p i výuce 2512 X X X X X X X
. 2502, 2504, 2506: Ve sl. 4 až 10 se rozvede, pro které žáky jsou po íta e ur eny. Jsou-li p ístupné žák m na více stupních, budou uvedeny pro každý stupe . 
(Sou et údaj  ve sl. 4 až 10 m že být tedy vyšší než údaj ve sl. 2, nesmí však být nižší.)

Sl. 4: Stupe  ISCED 1 - 1. stupe  základní školy a základní školy speciální.
Sl. 5: Stupe  ISCED 2A+2B - 2. stupe  základní školy a základní školy speciální, nižší stupe  víceletých gymnázií a odpovídající ro níky konzervato í s 8letým 

vzd lávacím programem.
Sl. 6: Stupe  ISCED 2C - 1-2letá praktická škola.
Sl. 7: Stupe  ISCED 3A+3B - obory st edního vzd lání s maturitní zkouškou bez nižšího stupn  víceletých gymnázií, bez nástavbového studia a bez zkráceného 

studia, 1.-4.ro ník  konzervato í s 6letým vzd lávacím programem (resp. 1.-5. ro níku konzervato e pro zrakov  postižené),  5.-6. ro ník konzervato í s 
8letým vzd lávacím programem.

Sl. 8: Stupe  ISCED 3C - obory st edního vzd lání (bez maturity), obory st edního vzd lání s výu ním listem bez zkráceného studia.
Sl. 9: Stupe  ISCED 4A - nástavbové studium, zkrácené studium (st ední vzd lání s maturitou, st ední vzd lání s výu ním listem).
Sl. 10: Stupe  ISCED 5B - vyšší odborné školy, poslední 2 ro níky studia v konzervato i.

XXVI. U ebny
z toho používané

íslo 
ádku Celkem základní 

školou
st ední 
školou

konzerva-
to í VOŠ

a b 2 3 4 7 8
U ebny používané školou 2601

nevyhovující 2602
z . 2601

odborné 2603
pro mén  než 20 žák 2604

z . 2601 pro 20 až 40 žák 2605
pro více než 40 žák 2606

XVII. Kurzy pro získání vzd lání 
Základního vzd lánííslo 

ádku
Základ  
vzd lání v základní 

škole
ve st ední

škole
a b 2 3 4

Kurzy 1701
z toho v denní form 1702

Žáci 1703
v denní form 1704
ve ve erní a kombinované 1705

v tom
v dálkové form 1706
v distan ní form 1707

Sl. 2 a 3 vypl ují jen právnické osoby vykonávající innost základních škol.
Sl. 4 vypl ují jen právnické osoby vykonávající innost st edních škol.
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XVIII. Další vzd lávání ve školním roce 2009/10
íslo 

ádku Po et kurz Po et 
ú astník

a b 2 3
Odborné kurzy 1801
Kurzy jednotlivých p edm t 1802
Kurzy ucelených ástí u iva 1803
Pomaturitní specializa ní kurzy 1804
Rekv. kurzy mimo soustavu obor 1805
Týká se jen právnických osob, které vykonávají innost st edních škol, 

konzervato í nebo vyšších odborných škol (§ 114 školského zákona).
. 1805: Uvedou se pouze krátkodobé rekvalifika ní kurzy v oborech 
mmimo soustavu obor  vzd lání.

Dodatky za školní rok 2009/10

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

Telefon (v . linky):

IV. Odm ny za produktivní innost, stipendia a 
školné za školní rok 2009/10

íslo 
ádku St ední škola Konzervato VOŠ

a b 2 3 4
pr m rný m sí ní po et stipendist    4) 0401

Stipendia
vyplacená ástka za rok v K 0402

pr m rný m sí ní po et žák    4) 0403 X XOdm ny za
produkt. innost vyplacená ástka za rok v K 0404 X X

po et plátc  školného   5) 0408 X XŠkolné v denní form  
vzd lávání vybraná ástka za rok v K 0409 X X

po et plátc  školného   5) 0410 X XŠkolné
v ost. formách vybraná ástka za rok v K 0411 X X
Studenti se sníženým školným   6) 0412 X X
4) Pr m rný po et stipendist  (žák ) se vypo ítá tak, že sou et m sí ních po t  stipendist  (žák ) za jednotlivé m síce školního roku se 

vyd lí 10.
5) Nezahrnují se samoplátci, tj. ti, kdo hradí plnou výši náklad  na studium.
6) Jen VOŠ z izované státem, krajem, svazkem obcí nebo obcí.

II. Dopl ující ukazatele za šk. rok 2009/10
Po et

íslo 
ádku v mate ské škole v základní škole ve st ední škole v konzervato i

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

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

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

základního vzd l. 0205 X XVykonané zkoušky 
v kurzu pro získání základ  vzd lání 0206 X X X

Po et k 30.6.2010 0207 X X X
Žáci v roce 2009/10 0208 X X XT ídy pro výuku 

eského jazyka
Vydaná osv d ení 0209 X X X

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

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

. 0207 - 0209: Týká se výhradn  jazykové p ípravy d tí ob an  jiných stát  EU podle § 10 vyhl. . 48/2005 Sb.



SEŠIT 4 strana 53

 

MMINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝ OV
Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis .
Právnická osoba odešle výkaz

bu  po síti Internet na ur ený server do 11. 11. 2010
nebo na formulá i správnímu ú adu do 4. 11. 2010.

Další p edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady 
vydal Ústav pro informace ve vzd lávání.

Z 14-01

VÝKAZ
o za ízení pro výkon

ústavní-ochranné výchovy
podle stavu k 31. 10. 2010

IV. P íchody a odchody ze za ízení od 1. 9. 2009
do 31. 8. 2010 (netýká se diagnostických ústav )

íslo 
ádku Po et

a b 2
Nov  p ijatí 0401

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

z . 0401

ostatní 0409
Odchody ze za ízení 0410

uskute n né adopce 0411
z toho

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

z . 0410
d ti podmíne n  umíst né mimo 0414

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

. 0415: Uvádí se sou et po t  dn , které jednotlivé d ti strávily 
v za ízení mezi 1.9.2009 a 31.8.2010.

B. Školní rok 2010/11

X. Odborní pracovníci podle stavu k 31. 10. 2010
Fyzické osoby

ze sl. 2 se vzd lánímíslo
ádku celkem z toho 

ženy
ze sl. 2

spec.ped. vysoko-
školským

vyšším 
odbor.

st edo-
školským

P epo tení 
na pln  

zam stnané

a b 2 3 4 5 6 7 8
Speciální pedagogové 1001
Vychovatelé v . ved. vychovatel 1002
Asistenti pedagog 1003
Psychologové 1004
Zdravotni tí pracovníci 1005
Sociální pracovníci 1006
Ostatní odborní pracovníci 1007

editel za ízení bude uveden podle svého profesního zam ení.

Resortní identifikátor 
za ízení (IZO)

1) 2) 3) 4)

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

zda je v provozu (= N).

V. D ti v DD, VÚ ve školním roce 2009/10
íslo 

ádku Po et
a b 2

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

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

Školské za ízení

Obec PS

Ulice p.

A. Dodatek za školní rok 2009/10

III. P íchody a rozmis ování z diagnostických ústav  
od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010

íslo 
ádku Po et

a b 2
D ti p ijaté do diagnostického ústavu 0301

ústavní 0302soudního rozhodnutí
s výchovou ochrannou 0303na

základ p edb žného opat ení 0304
žádosti rodi  i zákonných zástupc 0305

D ti rozmíst né z diagnostických ústav 0306
na základ  komplexního vyšet ení 0307

z toho
administrativním zp sobem 0308
do výchovných ústav 0309
do d tských domov 0310z . 0306
do d tských domov  se školou 0311

Dny strávené d tmi v diagnostickém ústavu 0313
z toho do asn  umíst nými zadrženými na út ku 0314

. 0313: Uvádí se sou et po t  dn , které jednotlivé d ti strávily v za ízení mezi 
1.9.2009 a 31.8.2010.
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VI. Údaje o d tech celkem
íslo 

ádku Po et
a b 2

Po et d tí celkem 0601
z toho dívky 0602

z . 0602 nezletilé matky 0602a
z . 0601 úplní sirotci 0603
z . 0601 d ti nezletilých matek 0604

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

Umíst ní
na základ

dobrovoln  prodlouženého pobytu 0608a
výchovné 0609
výchovn  – lé ebné 0610
pracovn  výchovné 0611

Skupiny

rodinné 0612
cizinci 0614

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

VII. D ti p ed zahájením povinné školní docházky
íslo 

ádku Po et
a b 2

D ti celkem 0701
z toho dívky 0702

do 3 let 0703z . 0701
ve v ku 3 a více let 0704

IX. D ti po ukon ení povinné školní docházky
íslo 

ádku Po et
a b 2

D ti celkem 0901
z toho dívky 0902

od 15 do 18 let 0903z . 0901 
ve v ku 18 let a starší 0904

z . 0904 s dobrovoln  prodlouženým pobytem 0905
ve st ední škole v za ízení 0906
ve st ední škole mimo za ízení 0907
v diagnostické t íd  za ízení 0908
v rekvalifika ním kursu 0909z . 0901
v pracovním pom ru 0910
neza azení 0911
na vysoké škole, VOŠ 0912

. 0908 vyplní jen diagnostický ústav.

XI. Kapacita za ízení
íslo 

ádku Po et
a b 2

žková kapacita celkem 1101
ožnice pro d ti 1102

1 l žkové 1103
v tom 2 - 3 l žkové 1104

4 a vícel žkové 1105
žek v ložnicích 1106

Skupinové byty 1107
žek pro d ti v bytech 1108

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

Telefon (v . linky):

e-mail:

XII. Po ty d tí podle druhu postižení
v tom ve v ku

íslo 
ádku Celkem p ed za . 

pov.škol. 
docházky

povinné 
školní 

docházky

po ukon . 
pov.škol. 
docházky

a b 2 3 4 5
Mentáln  postižení 1201
Sluchov  postižení 1202
Zrakov  postižení 1203
S vadami e i 1204
T lesn  postižení 1205
Soub žn  postižení více vadami 1206

z toho hluchoslepí 1207
S vývojovými poruchami 1208
Autisté 1209
Se závažnými poruchami chování 1209a
S extrémními poruchami chování 1209b
Celkem 1210

VIII. D ti plnící povinnou školní docházku
íslo 

ádku Po et
a b 2

D ti celkem 0801
z toho dívky 0802

do 15 let 0803z . 0801
ve v ku 15 let a více 0804

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

. 0806a a 0808a: neuvád jí se d ti uvedené v . 0806 a 0808. 
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MMINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝ OV
Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis .

Právnická osoba odešle výkaz
bu  po síti Internet na ur ený server do 11. 11. 2010
nebo na formulá i správnímu ú adu do 4. 11. 2010.

Další p edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní 
ú ady vydal Ústav pro informace ve vzd lávání.

Z 15-01

VÝKAZ
o innosti st ediska volného asu

podle stavu k 31. 10. 2010

Resortní identifikátor 
za ízení (IZO)

1)

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

Školské za ízení

Obec PS

Ulice p.

I. Pravidelná innost k 31. 10. 2010 podle po tu p ijatých 
ú astník

íslo 
ádku Po et z toho 

cizinci ze zemí EU

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

d ti 0113
žáci 0114
studenti 0115

v tom

ostatní 0116

XIV. Eviden ní po et pracovník
Fyzické osobyíslo 

ádku celkem z toho ženy
P epo . na 
pln  zam.

a b 2 3 4
Pedagogi tí pracovníci 1401 X

interní 1402
v tom

externí 1403 X
Ostatní pracovníci 1404 X

interní 1405
v tom

externí 1406 X
Interní pracovníci - v pracovním pom ru, externí pracovníci - na základ  dohod.

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

Telefon (v . linky):

e-mail:

II. P íležitostné innosti zájmového vzd lávání 
od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010

íslo 
ádku Po et Po et 

ú astník
a b 2 3

Akce celkem 0202
z toho o sobotách i ned lích 0203

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

Do po tu ú astník  se nezahrnují pracovníci st ediska.

VII. Sout že MŠMT od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010
íslo 

ádku Po et Po et 
ú astník

a b 2 3
Sout že celkem 0701

IV. Další innosti zájmového vzd lávání 
od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 podle zam ení

íslo 
ádku

Po et 
ú astník

a b 3
Osv tová a informa ní 0401
Individuální 0402
Spontánní 0404
Ostatní 0405
Uvád jí se po ty ú astník  jednotlivých inností podle doklad  

o pr b hu vzd lávání (podle § 2 písm. d), e) a f) vyhlášky 
. 74/2005 Sb., o zájmovém vzd lávání).

VI. Táborová a další innost spojená s pobytem 
od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010

v tomíslo 
ádku Celkem

tábory m stské 
tábory

pobytové 
akce

a b 2 3 4 5
Po et akcí 0601
Po et ú astník 0602
Po et osobodní 0603
Po et pracovník 0604
Do po tu ú astník  se nezahrnují pracovníci st ediska.
Po et osobodní se stanoví jako sou in po tu ú astník  a po tu pobytových dn .
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MMINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝ OV
Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis .

Právnická osoba odešle výkaz 
bu  po síti Internet na ur ený server do 11. 11. 2010
nebo na formulá i správnímu ú adu do 4. 11. 2010.

Další p edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady 
vydal Ústav pro informace ve vzd lávání.

Z 17-01

VÝKAZ
o innosti za ízení školního stravování

podle stavu k 31. 10. 2010

Resortní identifikátor 
za ízení (IZO)

íslo 
ásti

1) 2) 3)

1) Uvede se kód rozlišení podle íselníku:
1 = za ízení školního stravování (nep ipadá-li v úvahu kód 2, 3 nebo 9)
2 = za ízení školního stravování p i školském ubytovacím za ízení
3 = za ízení školního stravování p i školském za ízení pro výkon

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

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

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

Školské za ízení

Obec PS

Ulice p.

I. Po et zapsaných stravovaných k 31. 10. 2010
v tom zapsaní k odb ru

celodenního stravovánííslo 
ádku Po et

jen ob da
ob da a 

dopl kového 
jídla

jen 
dopl kového 

jídla celkem z toho 
bez ob d

a b 2 3 4 5 6 7
Strávník  (d tí, žák  a student ) celkem 0101

z mate ských škol 0102
z p ípravného stupn , p ípravných t íd 0103
z 1. stupn  základní školy 0104
z 2. stupn  základní školy 0105
z nižšího stupn  6-8 letých gymnázií 0106
z 1.-4.ro . 8letých konzervato í 0107
ze st edních škol  4) 0108
z konzervato í  4) 0110

v 
to

m
 st

rá
vn

ík

z VOŠ 0111
ze škol.za íz.pro výkon ústav.-ochr. vých.  5) 0112

Ostatních pravideln  stravovaných 0113
z toho pracovník  škol a školských za ízení 0114

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

íslo 
ádku

ve šk.roce 
2009/10
v tisících

v m síci 
íjnu 2010

ze sl. 3    
11)

ve šk.roce 
2009/10
v tisících

v m síci 
íjnu 2010

ze sl. 5    
11)

a b 2 3 3a 4 5 5a
Po et ob d  0301
Po et ve e í 0302
Po et snídaní 0303
Po et p esnídávek 0304
Po et sva in 0305
Po et druhých ve e í 0306
Do po tu jídel vydaných i uva ených ve školním roce 2009/10 se zahrnou i jídla vydaná i uva ená b hem hlavních 

prázdnin (tj. 1. 7. - 31. 8. 2010).
Do po tu vydaných jídel se nezahrnují jídla odvážená do výdejen.
11) SSl. 3a, 5a: jídla vydaná/uva ená v rámci školního stravování d tí, žák  a student  a závodního stravování vlastních 

zam stnanc .

V. Po ty zapsaných strávník  k 31. 10. 2010 podle z izovatele školy, kterou navšt vují

Ze škol z ízených

obcí, 
svazkem obcí krajem soukromníkem  

8)
církví, 

nábož.spole . MŠMT jiným 
úst .orgánemíslo

ádku

celkem
celo-
denní 
strav.

celkem
celo-
denní 
strav.

celkem
celo-
denní 
strav.

celkem
celo-
denní 
strav.

celkem
celo-
denní 
strav.

celkem
celo-
denní 
strav.

a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Strávník  celkem 0501

v mate ských školách  9) 0502 X X
v základních školách  4) 0503 X X
z odd. I, . 0106+0107  10) 0504
ve st edních školách  4) 0505
v konzervato ích  4) 0506

v 
to

m

ve VOŠ 0507
ve vých. za ízeních  5) 0508 X X

4) Bez nižšího stupn  6-8 letých gymnázií a 1.-4.ro .8letých konzervato í (tj. žák  plnících povinnou školní docházku).
5) Ze školských za ízení pro výkon ústavní – ochranné výchovy, viz také vysv tlivka k odd. I
8) Rozumí se školy z ízené fyzickou osobou nebo právnickou osobou jinou než registrovanou církví nebo náboženskou spole ností.
9) V . p ípravného stupn  a p ípravných t íd.
10) Z nižšího stupn  6-8 letých gymnázií a 1.-4.ro .8letých konzervato í (tj. žáci plnící povinnou školní docházku).

IV. Eviden ní po et pracovník  jídelny k 31. 10. 2010

íslo 
ádku

Fyzické
osoby

P epo tení na 
pln  zam st.

a b 2 3
Vedoucí jídelny 0401
Kucha i 0402
Pracovníci v provozu 0403
Technicko-hospodá ští pracovníci 0404
Jiní pracovníci 0405
Celkem 0406
Ve sl. 2 se každý pracovník uvede v . 0401 až 0405 tolikrát, na kolik funkcí má 

pracovní smlouvu, dohodu o pracovní innosti ap. V . 0406 se každý pracovník 
uvede jen jednou.

Ve sl. 3, . 0401 až 0405 se uvádí p epo et k základnímu úvazku v dané pracovní 
kategorii, v . 0406 je sou et t chto hodnot.

VI. Stavebn  technická kapacita za ízení 
k 31. 10. 2010

íslo 
ádku Celkem

a b 2
Kapacita kuchyn 0601
Po et míst u stol 0602
Uvede se maximální možný po et va ených jídel a míst u 

stol  podle posledního kolauda ního nebo obdobného 
rozhodnutí.

Jídelna ani výdejna mate ské školy po et míst u stol  neuvádí.
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III. Po et vydaných a uva ených jídel
Vydaná jídla Uva ená jídla

íslo 
ádku

ve šk.roce 
2009/10
v tisících

v m síci 
íjnu 2010

ze sl. 3    
11)

ve šk.roce 
2009/10
v tisících

v m síci 
íjnu 2010

ze sl. 5    
11)

a b 2 3 3a 4 5 5a
Po et ob d  0301
Po et ve e í 0302
Po et snídaní 0303
Po et p esnídávek 0304
Po et sva in 0305
Po et druhých ve e í 0306
Do po tu jídel vydaných i uva ených ve školním roce 2009/10 se zahrnou i jídla vydaná i uva ená b hem hlavních 

prázdnin (tj. 1. 7. - 31. 8. 2010).
Do po tu vydaných jídel se nezahrnují jídla odvážená do výdejen.
11) SSl. 3a, 5a: jídla vydaná/uva ená v rámci školního stravování d tí, žák  a student  a závodního stravování vlastních 

zam stnanc .

V. Po ty zapsaných strávník  k 31. 10. 2010 podle z izovatele školy, kterou navšt vují

Ze škol z ízených

obcí, 
svazkem obcí krajem soukromníkem  

8)
církví, 

nábož.spole . MŠMT jiným 
úst .orgánemíslo

ádku

celkem
celo-
denní 
strav.

celkem
celo-
denní 
strav.

celkem
celo-
denní 
strav.

celkem
celo-
denní 
strav.

celkem
celo-
denní 
strav.

celkem
celo-
denní 
strav.

a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Strávník  celkem 0501

v mate ských školách  9) 0502 X X
v základních školách  4) 0503 X X
z odd. I, . 0106+0107  10) 0504
ve st edních školách  4) 0505
v konzervato ích  4) 0506

v 
to

m

ve VOŠ 0507
ve vých. za ízeních  5) 0508 X X

4) Bez nižšího stupn  6-8 letých gymnázií a 1.-4.ro .8letých konzervato í (tj. žák  plnících povinnou školní docházku).
5) Ze školských za ízení pro výkon ústavní – ochranné výchovy, viz také vysv tlivka k odd. I
8) Rozumí se školy z ízené fyzickou osobou nebo právnickou osobou jinou než registrovanou církví nebo náboženskou spole ností.
9) V . p ípravného stupn  a p ípravných t íd.
10) Z nižšího stupn  6-8 letých gymnázií a 1.-4.ro .8letých konzervato í (tj. žáci plnící povinnou školní docházku).

IV. Eviden ní po et pracovník  jídelny k 31. 10. 2010

íslo 
ádku

Fyzické
osoby

P epo tení na 
pln  zam st.

a b 2 3
Vedoucí jídelny 0401
Kucha i 0402
Pracovníci v provozu 0403
Technicko-hospodá ští pracovníci 0404
Jiní pracovníci 0405
Celkem 0406
Ve sl. 2 se každý pracovník uvede v . 0401 až 0405 tolikrát, na kolik funkcí má 

pracovní smlouvu, dohodu o pracovní innosti ap. V . 0406 se každý pracovník 
uvede jen jednou.

Ve sl. 3, . 0401 až 0405 se uvádí p epo et k základnímu úvazku v dané pracovní 
kategorii, v . 0406 je sou et t chto hodnot.

VI. Stavebn  technická kapacita za ízení 
k 31. 10. 2010

íslo 
ádku Celkem

a b 2
Kapacita kuchyn 0601
Po et míst u stol 0602
Uvede se maximální možný po et va ených jídel a míst u 

stol  podle posledního kolauda ního nebo obdobného 
rozhodnutí.

Jídelna ani výdejna mate ské školy po et míst u stol  neuvádí.
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VII. Odvážená/dovážená jídla k 31. 10. 2010
v tom stravovaných pro n ž se odváží/dováží 

celodenní stravování
IZO místa

O
dv

oz
 

íslo 
ádku

Po et 
stravovaných, 

pro n ž se 
jídlo 

odváží/dováží

jen ob d
ob d a 

dopl kové 
jídlo

jen 
dopl kové 

jídlo celkem z toho 
bez ob d

a b c 2 3 4 5 6 7
0701

0702

0703

0704

0705

0706

VVýdejna, která dováží stravu ze stravovacího za ízení nezapsaného v rejst íku, tento oddíl nevypl uje.
Školní jídelna/výva ovna, která odváží jídla do výdejny, uvede IZO místa výdejen, do nichž jídlo odváží a ve sl. b – Odvoz uvede „ano“.
Výdejna, do níž se jídlo dováží, uvede IZO místa jídelny/výva ovny, ze které jídla dováží a ve sl. b – Odvoz uvede „ne“.
Úhrn údaj  v ádcích ozna ených Odvoz = ano musí odpovídat úhrnnému údaji z odd. II, úhrn údaj  v ádcích ozna ených Odvoz = ne 
by m l odpovídat úhrnu z odd. I.

Pokud v odd. VII neposta uje po et ádk  a za ízení odevzdává výkaz na papírovém formulá i, vyplní pokra ovací listy a ozna í 
je v pravém horním rohu slovem „POKRA OV N “. Na pokra ovacích listech smí být vypln n jen oddíl VII.

II. Po et stravovaných, pro n ž jsou p ipravená jídla odvážena do výdejen, k 31. 10. 2010
v tom stravovaných, pro n ž se odváží

celodenní stravovánííslo 
ádku Po et

jen ob d
ob d a 

dopl kové 
jídlo

jen 
dopl kové 

jídlo celkem z toho 
bez ob d

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

z toho strávníci (d ti, žáci a studenti) 0202
z mate ských škol, z p ípravného stupn 0203
ze základních škol  7) 0204
ze st edních škol, konzervato í a VOŠ  4) 0205v 

to
m

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

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

Telefon (v . linky):

e-mail:
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MMINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝ OVY
Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis .

Právnická osoba odešle výkaz 
bu  po síti Internet na ur ený server do 11. 11. 2010
nebo na formulá i správnímu ú adu do 4. 11. 2010.

Další p edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady 
vydal Ústav pro informace ve vzd lávání.

Z 19-01

VÝKAZ
o školském ubytovacím za ízení

podle stavu k 31. 10. 2010

Resortní identifikátor 
za ízení (IZO)

íslo 
ásti

1)

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

Školské za ízení

Obec PS

Ulice p.

I. Vybavení domova, internátu
íslo 

ádku
a b 2

žková kapacita 0101
Po et nevybavených žádostí o umíst ní 0102
Po et pokoj  celkem 0103

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

4 a vícel žkových 0106
po et 0107Spole enské 

místnosti a klubovny celková vým ra v m2 0108

. 0102: Rozumí se žádosti o ubytování, kterým nebylo možno vyhov t.

II. Po ty ubytovaných

íslo 
ádku

Po et 
celkem

z toho 
zdravotn  
postižení

ze sl. 2
ze škol pro 

žáky se 
zdravotním 
postižením

z toho ze 
škol pro 

žáky 
s t žkým 

postižením

ze sl. 2
cizinci

ze sl. 6
ze zemí EU

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

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

. 0
20

1

žáci konzervato í 0207
studenti VOŠ 0208

z . 0201 dívky 0209
Jiné osoby 0210 X X X X X

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

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

III. Po et pracovník
Fyzické osobyíslo

ádku celkem z toho ženy
P epo tení na
pln  zam st.

a b 2 3 4
Vychovatelé 0301
Pracovníci sociální pé e 0302
Asistenti pedagog 0303

. 0301: Vedoucí pracovník  bude vykázán podle svého profesního zam ení.
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IX. Ubytovaní žáci/studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení 4)
ze sl. 2 ze školíslo 

ádku
Po et 

celkem
z toho
dívky mate -

ských základních st edních konzervat. vyšších 
odborných

a b 2 3 4 5 6 7 8
Mentáln  postižení 0901

 st edn  t žce postižení 0901a
t žce postižení 0902z toho
hluboce postižení 0903

Sluchov  postižení 0904
z toho t žce postižení 0905

Zrakov  postižení 0906
z toho t žce postižení 0907

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

T lesn  postižení 0909
z toho t žce postižení 0909a

S více vadami 0910
z toho hluchoslepí 0911

S vývoj. poruchami u ení 0912
S vývoj. poruchami chování 0914
Autisté 0915
Celkem 0918
4) Uvád jí se pouze ubytovaní, u nichž bylo zdravotní postižení zjišt no na základ  speciáln  pedagogického pop . psychologického 

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

IV. Výchovné skupiny

íslo 
ádku

Po et 
skupin

Po et
žák  i 

student
a b 2 3

Celkem 0401
studenty VOŠ 0402z toho 

tvo ené jen zdravotn  postiženými 0403

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

Telefon (v . linky):

e-mail:
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MMINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝ OVY
Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis .

Právnická osoba, který vykonává innost základní školy, st ední školy, 
konzervato e nebo vyšší odborné školy, p i níž je knihovna z ízena, odešle výkaz

bu  po síti Internet na ur ený server do 19. 9. 2010
nebo na formulá i správnímu ú adu do 9. 9. 2010.

Další p edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady 
vydal Ústav pro informace ve vzd lávání.

R 22-01

VÝKAZ O ŠKOLNÍ KNI OVN
za školní rok 2009/10

Resortní identifikátor práv. 
subjektu (RED_IZO)

Eviden ní íslo MK R
(jen evidované knihovny)

1) 2)

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

v provozu (= N).
2) Vnit ní organizace knihovny podle íselníku:

1 spole ná knihovna pro všechny školy vykazujícího editelství
2 centrální knihovna s pobo kami na školách
3 jen knihovny na školách (i p ípad, že v právním subjektu je jen 

1 škola s knihovnou)
(blíže viz Pokyny a vysv tlivky)

I. Knihovní fond
íslo 

ádku Celkem P ír stky 
za školní rok

a b 2 3
Po et knihovních jednotek celkem  3) 0101

knihy 0102
audiovizuální dokumenty  4) 0103v tom
ostatní dokumenty  5) 0104

Úbytky knih. jednotek za školní rok 0105 X
Po et titul  odebíraných periodik 0106 X
Výdaje na nákup knih. fondu v K  0107 X
3) Knihovní jednotkou je každý svazek knihy, vázaný nebo do desek uložený

komplet celého ro níku nebo n kolika ísel periodik, každá samostatná mapa, 
grafický list, audiovizuální záznam atd. zapsaný v p ír stkovém seznamu.

4) Rozumí se audio a videokazety, CD ROM, DVD apod.
5) V etn  E-knih (viz Pokyny a vysv tlivky).
Sl. 2: V . 0101 – 0104 a 0106 se uvádí stav k 31. 8. 2010, v . 0105 a 0107 údaj 

za školní rok 2009/10.
Sl. 3: Uvád jí se nov  získané knihovní jednotky ve školním roce 2009/10, 

evidované v p ír stkovém seznamu.

Název

Obec PS

Ulice p.

III. Umíst ní a vybavení k 31. 8. 2010
íslo 

ádku
a b 2

Knihovna je v samostatné místnosti 0301 ano - ne
Po et míst pro uživatele 0302

z toho s PC 0303
z . 0303 s p ipojením na Internet 0304

kopírku 0305 ano - ne
 p ehráva e (video, DVD aj.) 0306 ano - ne
skener 0307 ano - ne

Uživatelé 
mají k 
dispozici

tiskárnu 0308 ano - ne
Automatizovaný knihovní systém 0309 ano - ne
Knihovna má webovou stránku 0310 ano - ne
Knihovna má OPAC 0311 ano - ne
Za knihovnu mimo provoz se oddíl III nevypl uje.

. 0305 – 0308: Není podstatné, jsou-li tato za ízení umíst na p ímo 
v místnosti knihovny nebo jsou-li dostupná jinak.

II. Uživatelé knihovny a služby ve školním roce 2009/10
íslo 

ádku Po et
a b 2

Po et žák  a pedagog   6) 0201
Po et  evidovaných externích uživatel 0202
Po et výp j ek ve školním roce 0203
Po et knihovních jednotek ve volném výb ru 0204
Meziknihovní výp j ní služba 0205

jiné knihovn 0206
v tom

z jiné knihovny 0207
Rešeršní služby 0208 ano - ne
Vzd lávací a výchovné akce pro uživatele 0209

hodiny informa ní výchovy 0210
v tom

ostatní akce 0211
Otvírací doba v hodinách týdn   7) 0212
6) Celkový po et žák  a pedagog , pro které je knihovna ur ena
7) Není-li stanovena pevná otvírací doba, uvede se 0 (nula).
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Odesláno dne: Razítko: Podpis editele školy: Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (v . linky):

e-mail:

IV. Pracovníci knihovny 
íslo 

ádku
a b 2

fyzické osoby 0401
p epo tený po et 0402Profesionální 

knihovníci  8)
z toho s knihov. vzd láním 0403

Ro ní mzdové náklady v K 0404
pedagogi tí pracovníci 0405 ano - ne
jiní zam stnanci školy 0406 ano - neJiní

pracovníci  9)
ostatní 0406a ano - ne

Zkrácená vyu ovací povinnost 0407 ano - ne
Odm ny 0408 ano - ne
Dohody o pracovní innosti 0409 ano - ne
ZZa knihovnu mimo provoz se oddíl IV nevypl uje.
Údaje v . 0401-0403 se uvedou podle stavu k 31. 8. 2010, údaje 

v ostatních ádcích se týkají školního roku 2009/10.
8) Pracovníci, kte í mají v knihovn  plný nebo áste ný úvazek podle 

pracovní smlouvy.
9) Pracovníci, kte í nevykonávají práci v knihovn  na základ  pracovní 

smlouvy (blíže viz Pokyny a vysv tlivky).
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MMINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝ HOVY
Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis .

Právnická osoba odešle výkaz
bu  po síti Internet na ur ený server do 10. 10. 2010
nebo na formulá i správnímu ú adu do 4. 10. 2010.

Další p edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady 
vydal Ústav pro informace ve vzd lávání.

       

Z 23-01

VÝKAZ
o pedagogicko-psychologické poradn

podle stavu k 30. 9. 2010

Školské za ízení

Obec PS

Ulice p.

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

I. Odborní pracovníci (v . editele) podle stavu k 30. 9. 2010
Pracovníci (ve fyzických osobách)

v tom se vzd láním
vysokoškolským

íslo
ádku celkem

psycholog. spec.pedag. jiným

st edním
s maturitou 

a vyšším
jiným

P epo tení 
na pln  

zam stnané

a b 2 3 4 5 6 7 8
Psychologové 0101
Pedagogové 0102

z toho speciální pedagogové 0103
Sociální pracovníci 0104
Ostatní 0105

editel poradny bude vykázán podle svého profesního zam ení.

II. Klienti, kterým byla poskytnuta pé e ve školním roce 2009/10
Klienti, kterým byla poskytnuta pé e

z toho
individuální

íslo
ádku celkem  5)

celkem z toho 
jednorázová

skupinová

a b 2 3 4a 5
Z mate ské školy 0201

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

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

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

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

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

v p edškolním v ku 0216
z toho

po ukon ení SŠ, VOŠ 0217
Celkem 0218
3) V etn  žák  nižšího stupn  6-8letých gymnázií a 8letého studia na konzervato i.
4) Bez žák  nižšího stupn  6-8letých gymnázií a 8letého studia na konzervato i.
5) Celkový po et d tí a žák , kterým byla poskytnuta jakákoli diagnostická nebo interven ní pé e poradny.

Resortní identifikátor 
za ízení (IZO)

1) 2)

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

nebo zda je v provozu (= N).
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III. innost pedagogicko-psychologické poradny ve školním roce 
2009/10

íslo 
ádku

Po et
celkem

a b 2
komplexní vyšet ení  6) 0301
ostatní individuální pé e 6) 0302

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

Individuální 
innosti 

s klientem z . 0302

konzultace ke zpracování IVP 0306
individuální 0306aPoradenské innosti 

se zákonnými zástupci skupinové 0306b
metodické konzultace 0307Služby 

pedagog m vedení kurz , seminá , p ednášek ap. 0308
publika ní a osv t. innosti, metod. materiály 0309
stáže student 0310
propaga ní, dotazníkové a informa ní akce 0311

Ostatní 
odborné 

innosti
projekty pro školy 0312

Po et pobytových akcí (pobyty s d tmi, žáky, rodi i ap.) 0313
Po et osobodní pracovník  poradny  7) 0314
Odborné podklady pro vzd lávací opat ení 0315

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

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

Telefon (v . linky):

e-mail:

IV. Klienti podle d vodu p íchodu a školského za azení, jimž byla poskytnuta pé e ve školním roce 2009/10
íslo 

ádku Školní zralost Výukové 
problémy

Výchovné 
problémy

Profesní 
orientace Ostatní

a b 2 3 4 5 6
Z mate ské školy 0401

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

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

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

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

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

v p edškolním v ku 0416
z toho

po skon ení SŠ, VOŠ 0417
Celkem 0418
3) V etn  žák  nižšího stupn  6-8letých gymnázií a 8letého studia na konzervato i.
4) Bez žák  nižšího stupn  6-8letých gymnázií a 8letého studia na konzervato i.

V. Skupinové innosti ve školním roce 2009/10
íslo 

ádku Skupin Setkání
a b 2 3

Skupinová vyšet ení 0501
Depistáže 0502
Terapeut., reeduka . ap. skupiny 0503
Výcvikové skupiny 0504
Vedení p ednášek, besed ap. 0505

VI.Klienti, kterým bylo ve školním roce 2009/10 vydáno 
doporu ení k maturitní zkoušce pro žáky se speciálními 
vzd lávacími pot ebami

Klienti, kterým bylo 
vydáno doporu enííslo 

ádku
Celkem z toho

SPUCH 8)
a b 2 3

Ze st ední školy 0601
Z konzervato e 0602

   8) Uvád jí se klienti se specifickými poruchami u ení a chování.
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MMINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝ HOVY
Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis .

Právnická osoba odešle výkaz za školu
bu  po síti Internet na ur ený server do 10. 10. 2010
nebo na formulá i správnímu ú adu do 4. 10. 2010.

Další p edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady 
vydal Ústav pro informace ve vzd lávání.

S 24-01

Škola

Obec PS

Ulice p.

VÝKAZ
o základní um lecké škole

podle stavu k 30. 9. 2010

Resortní identifikátor školy 
(IZO)

1) 2)

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

zda je v provozu (= N)

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

hudebním s výukouíslo 
ádku Po et celkem z toho dívky tane ním výtvarném literárn  

dramat. individuální 
skupinovou kolektivní

a b 2 3 4 5 6 7 8
Žáci celkem 0101 X

z toho dívky 0102 X
cizinci 0102a

z . 0101
z toho ze zemí EU 0102b

Absolventi za minulý školní rok 0103
Údaje o studiu dosp lých se zahrnují pouze do odd. VI a odd. X, v odd. I - V se neuvád jí.

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

hudebním s výukouíslo 
ádku Po et celkem z toho dívky tane ním výtvarném literárn  

dramat. individuální 
skupinovou kolektivní

a b 2 3 4 5 6 7 8
P ípravné studium ke vzd lávání - ro ník 1. 0201
P ípravné studium ke vzd lávání - ro ník 2. 0202
1. ro ník 0203
2. ro ník 0204
3. ro ník 0205
4. ro ník 0206
5. ro ník 0207
6. ro ník 0208
7. ro ník 0209
Celkem ( . 0201 až 0209) 0210
Absolventi za minulý školní rok 0211

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

hudebním s výukouíslo 
ádku Po et celkem z toho dívky tane ním výtvarném literárn  

dramat. individuální 
skupinovou kolektivní

a b 2 3 4 5 6 7 8
1. ro ník 0301 X X X X X X X
2. ro ník 0302
3. ro ník 0303
4. ro ník 0304
5. ro ník 0305
6. ro ník 0306
7. ro ník 0307
Celkem ( . 0301 až 0307) 0308
Absolventi za minulý školní rok 0309
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IV. Žáci základního studia - II. stupe
ze sl. 2 v oboru

hudebním s výukouíslo
ádku Po et celkem z toho dívky tane ním výtvarném literárn  

dramat. individuální 
skupinovou kolektivní

a b 2 3 4 5 6 7 8
P ípravné studium ke vzd lávání 0401
1. ro ník 0402
2. ro ník 0403
3. ro ník 0404
4. ro ník 0405
Celkem ( . 0401 až 0405) 0406
Absolventi za minulý školní rok 0407

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

hudebním s výukouíslo
ádku Po et celkem z toho dívky tane ním výtvarném literárn  

dramat. individuální 
skupinovou kolektivní

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

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

hudebním s výukouíslo 
ádku Po et celkem z toho ženy tane ním výtvarném literárn  

dramat. individuální 
skupinovou kolektivní

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

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

z .0602
z toho ze zemí EU 0602b

Absolventi za minulý školní rok 0603
. 0602: Uvád jí se žáci st edních škol, konzervato í a studenti vyšších odborných škol starší 18 let v denní form  vzd lávání.

ÚÚdaje z tohoto oddílu se dále nerozepisují do oddíl  I - V.

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

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

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

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

ádku
Po et 

celkem tane ním výtvarném liter.dram. hudebním
a b 2 3 4 5 6 7

Interní u itelé 0801 X
Externí u itelé 0802 X
Nadúvazky – po et hodin  4) 0803 X X X X X
4) Uvede se po et hodin pravidelné výuky nad stanovený týdenní rozsah hodin p ímé vyu ovací innosti –  viz Pokyny a vysv tlivky k výkazu. 
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IX. U ebny
íslo 

ádku Po et
a b 2

U ebny používané školou 0901
z toho nevyhovující 0902

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

Telefon (v . linky):

e-mail

X. Žáci hudebního oboru základní um lecké školy podle u ebních plán  
Po et žák  ve studiu

Obor - u ební plán (studijní zam ení)
základním

Kód Název

íslo 
ádku p ípravném

I. stupe II. stupe
rozší eném

Po et 
studujících
dosp lých

a b c 2 3 4 5 7
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024

Celkem 1032
Uvád jí se jen žáci hudebních obor , íselník je uveden v Pokynech a vysv tlivkách pro sestavení výkazu.

Pokud v odd. X neposta uje po et ádk  a škola odevzdává výkaz na papírovém formulá i, vyplní pokra ovací listy a ozna í je 
v pravém horním rohu slovem „POKRA OV N “. Na pokra ovacích listech smí být vypln n jen oddíl X.

. 1032 „Celkem“ smí být vypln n až na posledním pokra ovacím list .
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MMINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝ HOVY
Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis .

Právnická osoba odešle výkaz 
bu  po síti Internet na ur ený server do 10. 10. 2010
nebo na formulá i správnímu ú adu do 4. 10. 2010.

Další p edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní 
ú ady vydal Ústav pro informace ve vzd lávání.

S 26-01

VÝKAZ
o sportovní p íprav  ve st ední škole

a o t íd  zam ené na výuku t lesné výchovy
ve st ední škole

podle stavu k 30. 9. 2010

Škola

Obec PS

Ulice p.

I. T ídy a žáci  ve st ední škole se sportovní p ípravou a 
s t ídou zam enou na výuku t lesné výchovy

íslo 
ádku T íd Žák

a b 2 3
Po et 0101

II. Žáci a trené i  ve st ední škole se sportovní p ípravou a s t ídou zam enou na výuku t lesné 
výchovy 

Sport Po et žák Po et trenér
Název Kód

íslo 
ádku celkem dívky interní externí

a b c 2 3 4 5
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215

Celkem 0224
Po et uzav ených dohod 0225 X X X
Uvád jí se pouze sporty, v nichž probíhá p íprava p ímo na škole. Neuvád jí se sporty, jimž se žáci v nují mimo školu.
Jako interní se posuzují trené i p sobící ve škole v pracovním pom ru, jako externí se posuzují ostatní trené i (blíže viz 
Pokyny a vysv tlivky).

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

Telefon (v . linky):

e-mail:

Pokud v odd. II neposta uje po et ádk  a škola odevzdává 
výkaz na papírovém formulá i, vyplní pokra ovací listy a 
ozna í je v pravém horním rohu slovem „POKRA OV N “. 
Na pokra ovacích listech smí být vypln n jen oddíl II.

. 0224 „Celkem“ a . 0225 „Po et uzav ených dohod“ 
mohou být vypln ny jen na posledním pokra ovacím list .

Resortní identifikátor školy
(IZO)
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MMINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝ HOVY
Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis .

Právnická osoba odešle výkaz 
bu  po síti Internet na ur ený server do 10. 10. 2010
nebo na formulá i správnímu ú adu do 4. 10. 2010.

Další p edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní 
ú ady vydal Ústav pro informace ve vzd lávání.

Z 27-01

VÝKAZ
o st edisku praktického vyu ování

podle stavu k 30. 9. 2010

Resortní identifikátor 
za ízení (IZO)

Školské za ízení

Obec PS

Ulice p.

I. Eviden ní po et pracovník  – vybrané kategorie
ze sloupce 2 se vzd lánímFyzické osoby

celkem vysokoškolským vyšším
odborným

st edním 
s maturitou

ze sl. 2 se 
st ed. vzd láním 
s výu ním listemíslo 

ádku

celkem z toho 
ženy celkem

z toho 
s pedag.
vzd l.

celkem
z toho

s pedag.
vzd l.

celkem
z toho 

s pedag.
vzd l.

v oboru mimo 
obor

P epo tení
na pln  

zam stnané

a b 2 3 4 5 5a 5b 6 7 10 11 12
Vedoucí SPV 0101
U itelé odb. výcviku 0102
Ostatní u itelé prakt.vyu . 0103 X X

II. Pracovní místa
íslo 

ádku Po et
a b 2

celkem 0201Kapacita pracovních míst 
pro odborný výcvik chyb jící 0203

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

Telefon (v . linky):

e-mail:

V. Po et žák  celkem
íslo 

ádku Po et žák
a b 2

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

Obory vzd lání podle na ízení vlády . 689/2004 
Sb., ve zn ní pozd jších p edpis Po et žák  v ro níku

kód název

D
ru

h 
vz

d
lá

vá
ní

D
él

ka
 

vz
d

lá
vá

ní

Fo
rm

a 
vz

d
lá

vá
ní

D
ru

h 
po

st
iž

en
í

Zp
so

b 
in

te
gr

ac
e

íslo
ádku

1. 2. 3. 4. 5.

Žáci
celkem

z toho
dívky

a b c d e f g h 2 3 4 5 6 7 8
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312

Celkem (sou et . 0301 až 0312) 0317
Údaje ve sl. c, d, e, f a g se vyplní kódem podle íselníku uvedeného ve vysv tlivkách.

IV. Školy zajiš ující žák m teoretické vyu ování

Kód oboru

D
ru

h 
vz

d
lá

vá
ní

D
él

ka
 v

zd
lá

vá
ní

Fo
rm

a 
vz

d
lá

vá
ní

íslo 
ádku IZO školy Název a adresa školy Po et 

žák

a b c d e 2 4 5
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415

Údaje ve sl. b, c, d se vyplní kódem podle íselníku uvedeného ve vysv tlivkách.

Pokud v odd. III nebo IV neposta uje po et ádk  a škola odevzdává výkaz na papírovém formulá i, 
vyplní pokra ovací listy a ozna í je v pravém horním rohu slovem „POKRA OV N “. Na 
pokra ovacích listech smí být vypln ny jen oddíly III nebo IV.

. 0317 „Celkem“ m že být vypln n jen na posledním pokra ovacím list .
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MMINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝ HOVY
Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis .

Právnická osoba odešle výkaz
bu  po síti Internet na ur ený server do 10. 10. 2010
nebo na formulá i správnímu ú adu do 4. 10. 2010.

Další p edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady 
vydal Ústav pro informace ve vzd lávání.

Z 33-01

VÝKAZ
o speciáln  pedagogickém centru

podle stavu k 30. 9. 2010

Školské za ízení

Obec PS

Ulice p.

Resortní identifikátor 
za ízení (IZO)

1) 2) 3) 4)

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

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

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

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

II. Klienti, jimž byla poskytnuta pé e ve školním roce 2009/10
ze sl.2íslo

ádku
Klienti
celkem

z toho
jednoráz.
ošet eni

mentál.
postiž.

sluchov  
postiž.

zrakov  
postiž.

vady
e i

t lesn  
postiž.

s více 
vadami autisté ostatní

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

Z b žných 
t íd 5)

vyšší odborné školy 0205
mate ské 0206
základní 0207
st ední 0208Ze speciálních

t íd a škol
konzervato e 0210
vyšší odborné 0211

Rodiny, školsky neza azení 0212
v asná intervence (do 3 let) 0213
v p edškolním v ku 0214
vzd lávaní podle § 42 šk.zák. 0215

z toho

dosp lí klienti 6) 0216
Celkem 0217
5) Uvád jí se klienti z b žných t íd, kterým SPC poskytlo diagnostickou, konzulta ní i interven ní službu. Viz Pokyny a vysv tlivky k výkazu.
6) Rozumí se klienti starší 18 let, kte í byli v minulosti osvobozeni od povinné školní docházky a ani v sou asnosti nejsou žáky/studenty žádné školy.

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

I. Odborní pracovníci (v . editele) podle stavu k 30. 9. 2010
Pracovníci (ve fyzických osobách)

v tom se vzd láním
vysokoškolským

íslo
ádku celkem

psycholog. spec.pedag. jiným

st edním s 
maturitou 
a vyšším

jiným

P epo tení 
na pln  

zam stnané

a b 2 3 4 5 6 7 8
Speciální pedagogové 0101
Psychologové 0102
Sociální pracovníci 0103
Zdravotní pracovníci 0104
Ostatní odborní pracovníci 0105

editel centra bude vykázán podle svého profesního zam ení.



SEŠIT 4 strana 75

 

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

Telefon (v . linky):

e-mail:

III. innost speciáln  pedagogického centra ve školním roce 2009/10
v tomíslo

ádku
Po et

celkem ambulantn v terénu
a b 2 3 4

Individuální innost s klienty 0301
komplexní vyšet ení 0302

v tom
jiná individuální pé e 0303
psychologická vyšet ení 0304
psychologická intervence 0304a
speciáln  pedagogická vyšet ení 0305
speciáln  pedagogická intervence 0305a
sociáln  právní poradenství 0306
konzultace k IVP 0307

z . 0303

jiné individuální innosti 0307a
Skupinové innosti s klienty  8) 0308
Depistáže 0309
Služby pedagog m 0310

individuální 0310aPoradenské innosti
se zákonnými zástupci skupinové 0310b

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

Ostatní 
odborné 

innosti
stáže student  8) 0314 X X

Po et pobytových akcí 0315 X X
Po et osobodní pracovník  centra 9) 0316 X X
Odborné podklady pro vzd lávací opat ení 0317 X X

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

VI. Klienti, kterým bylo ve školním roce 2009/10 vydáno doporu ení k maturitní zkoušce 
pro žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami

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

ádku celkem sluchov  
postižení

zrakov  
postižení

s vadami 
e i

t lesn  
postižení autisté ostatní

a b 2 3 4 5 6 7 8
st ední školy 0601

Z b žných t íd 5)
konzervato e 0602
st ední školy 0603Ze speciálních

t íd a škol konzervato e 0604
Celkem 0605
5)  Uvád jí se klienti z b žných t íd, kterým SPC poskytlo diagnostickou, konzulta ní i interven ní službu. Viz Pokyny a vysv tlivky k výkazu.
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MMINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝ HOVY
Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis .

Právnická osoba odešle výkaz
bu  po síti Internet na ur ený server do 10. 10. 2010
nebo na formulá i správnímu ú adu do 4. 10. 2010.

Další p edkládací cesta je ur ena metodickým návodem, který pro správní ú ady 
vydal Ústav pro informace ve vzd lávání.

Z 34-01

VÝKAZ
o st edisku výchovné pé e

podle stavu k 30. 9. 2010

Resortní identifikátor 
za ízení (IZO)

1) 2)

1) Uvede se, je-li st edisko z ízeno samostatn  
(= 0) nebo p i za ízení pro výkon ústavní -
ochranné výchovy (= 1).

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

Školské za ízení

Obec PS

Ulice p.

XVIII. Klienti st ediska výchovné pé e ve školním roce 2009/10
Po et klient  v pé iíslo 

ádku ambulantní internátní celodenní
a b 2 3 4

Evidovaní klienti 1801
z mate ských škol 1802
ze základních škol – 1. stupe 1804
ze základních škol – 2. stupe 1805
ze st edních škol 1807
z konzervato í 1811v 

to
m

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

z toho
po ukon ení školní docházky 1817

cizinci 1817a
z . 1801

z toho ze zemí EU 1817b
Klienti, jimž byla doporu ena instituc. výchova 1818
Klienti po ukon ení institucionální výchovy 1819
Klienti zahrnutí v . 1818 a 1819 - rozumí se z . 1801.

XIV. Údaje o pracovnících podle stavu k 30. 9. 2010
Fyzické osoby

ze sl. 2 se vzd lánímíslo 
ádku celkem z toho 

ženy vysoko-
školským

vyšším 
odbor.

st edo-
školským

P epo tení 
na pln  

zam stnané

a b 2 3 4 7 8 9
Pedagogové celkem 1401

speciální pedagogové 1402 X X
psychologové 1404 X X
vychovatelé v . ved. vychovatel 1405z 

to
ho

asistenti pedagoga 1406
Sociální pracovníci 1407

editel st ediska bude vykázán podle svého profesního zam ení.

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

Telefon (v . linky):

e-mail:
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XXVI.Prostorové podmínky st ediska 
k 30. 9. 2010

íslo 
ádku Po et

A b 2
žková kapacita 2601

Ložnice pro klienty 2602
1 l žkové 2603

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

Místnosti pro výchovnou práci 2606
Administrativní místnosti 2607

ajová kuchy ka 2608

XX. Hlavní d vod p íchodu klienta do st ediska ve školním roce 
2009/10

Po et klient  v pé iíslo 
ádku ambulantní internátní celodenní

a b 2 3 4
Rodinné problémy 2001

z toho týrání a sexuální zneužívání 2002
Školní problémy 2003

mentální retardace 2003a
z . 2003

SPUCH 2003b
Zneužívání návykových látek 2004
Osobnostní problémy 2005
Prekriminální a kriminální problémy 2006
Jiný d vod 2007
Rozepíší se celkové po ty klient  z . 1801. Každý klient bude uveden v . 2001, 2003 a 
2004-2007 pouze jednou.

XIX. Iniciátor p íchodu klienta do st ediska ve školním roce 
2009/10

Po et klient  v pé iíslo 
ádku ambulantní internátní celodenní

a b 2 3 4
Klient sám 1901
Rodina 1902
Školské poradenské za ízení 1903
OSPOD 1904
Škola 1905
Zdravotnické za ízení 1905a
Soudy, PMS R 1905b
Jiný iniciátor 1906
Rozepíší se celkové po ty klient  z . 1801. Každý klient bude uveden jen jednou.

XXIII. Formy poskytované pé e k 30. 9. 2010
íslo 

ádku
Výchovné 
skupiny Klienti

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

XXII. Aktivity st ediska ve školním roce 2009/10
Aktivity v odd lenííslo 

ádku ambulantním internátním celodenním
a b 2 3 4

komplexní vyšet ení 2201
jednotlivá vyšet ení 2202
vypracování individ.vých.plánu 2203 X X
terapie, konzultace, reedukace 2204

Individuální innost
s klientem

jiné individuální innosti 2205
terapie, reedukace 2206Skupinová innost

s klientem jiné innosti 2207
individuální innost 2208Služby zákonným 

zástupc m rodi ovská skupina 2209
metodická konzultace 2210Služby 

pedagog m vedení kurz , seminá e, p ednášky 2211
Programy pro t ídní kolektivy 2212
Pobytové akce (výchovné, terapeutické) 2213
Zpracování záv re né zprávy 2214
Zprávy pro OSPOD 2215
Zprávy pro soudy a PMS R 2216
Zprávy pro policii, zdrav. za ízení apod. 2217
Zprávy pro školy a školská za ízení 2218

z toho doporu ení k integraci PCH 2219
P ímá pedagogická práce s klientem se vykazuje v jednotkách odborného výkonu (1 JOV = 30 minut p ímé práce). 

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

. 2210, 2211, 2212, 2214 až 2219: Uvede se numerický vý et realizovaných aktivit.
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Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání
platný ve školním roce 2009/20101)

Seznam zachycuje stav ke dni 5. 3. 2010. 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 doložky

orientační cena podle 

sdělení nakladatelství

materiál nosiče 

učebnice*)

 

*) papír – P

Upozornění: V současné době se v základních školách vyučuje v některých ročních podle Rámcového vzdělá-

vacího programu pro základní vzdělávání a v některých ročnících podle předchozích vzdělávacích programů 

(Základní škola, Obecná škola, Národní škola). Specifi kace předmětu a ročníku v názvu učebnice proto nemusí 

přesně odpovídat názvům předmětů a rozložení učiva do předmětů a ročníků v jednotlivých školních vzděláva-

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

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

Český jazyk a literatura (1. stupeň)

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): 111 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): 95/115 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): 95/115 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): 103/129 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 27 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): po 15 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): 56 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): 52 + 50 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 60 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 60 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): 35 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): 54 + 56 nosič: P SUŘ

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 40 nosič: P SUŘ

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

ský zákon).

Informace, zda je učebnice 

součástí ucelené řady 

učebnic (SUŘ)
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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 15 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 15 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): 50 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): 94/117 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): 83/103 nosič: P SUŘ

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

čj.: 22058/2006-22 ze dne: 10.10.2006 platí do: 10.10.2012 cena (v Kč): 95/115 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): 95/119 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): 97/119 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): 129 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): 100 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): 32 + 30 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): 28 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): 40 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): 42 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): 119 nosič: P SUŘ

Staudková, H. a kol.: Čítanka pro 3. ročník ZŠ, 2. ediční řada a Pracovní sešit k Čítance 3/2; vydání: 1. Alter

čj.: 18503/2007-22 ze dne: 7.8.2007 platí do: 7.8.2013 cena (v Kč): 83/103 + 34 nosič: P SUŘ

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

platnost doložky prodloužena

Dialog

čj.: 6295/2009-22 ze dne: 9.6.2009 platí do: 9.6.2015 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

Stéblová, M.: Český jazyk pro 5. ročník; vydání: 1. Dialog

čj.: 17614/2007-22 ze dne: 19.7.2007 platí do: 19.7.2013 cena (v Kč): 139 nosič: P SUŘ

Melichárková, I.; Štěpán, L.; Švecová, L.: Český slabikář (učebnice, sešity Hurá do abecedy, Zápasíme s tužkou 1 - 2,

Písanka 1 - 5); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Dialog

čj.: 29067/2007-22 ze dne: 8.1.2008 platí do: 8.1.2014 cena (v Kč): 139 + 39 + po 29 + 

celkem 49

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 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

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

písanka 1, 2); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Didaktis

čj.: 4521/2009-22 ze dne: 25.2.2009 platí do: 25.2.2015 cena (v Kč): 74 + 43 + po 22 nosič: P SUŘ
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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., platnost doložky prodloužena Didaktis

čj.: 4521/2009-22 ze dne: 25.2.2009 platí do: 25.2.2015 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: 2., platnost doložky prodloužena

Didaktis

čj.: 17911/2008-22 ze dne: 5.9.2008 platí do: 5.9.2014 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.; 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.; 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

Čížková, M.: Čtení 1 pro prvňáčky; 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.: Čtení 2 pro prvňáčky; vydání: 1. Fortuna

čj.: 18504/2007-22 ze dne: 18.7.2007 platí do: 18.7.2013 cena (v Kč): 119 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

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

Kosová, J.; Řeháčková, A.: Český jazyk 2 (učebnice a pracovní sešit 1 a 2); vydání: 1. Fraus

čj.: 7679/2008-22 ze dne: 28.5.2008 platí do: 28.5.2014 cena (v Kč): 119 + po 45 nosič: P SUŘ

Kosová, J.; Hanušová, G.; Řeháčková, A.: Český jazyk 3 (učebnice a pracovní sešit 1 a 2); vydání: 1. Fraus

čj.: 6783/2009-22 ze dne: 23.6.2009 platí do: 23.6.2015 cena (v Kč): 129 + 39 + 49 nosič: P SUŘ
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Březinová, L.; Havel, J.; Stadlerová, H.: Čítanka 1; vydání: 1. Fraus

čj.: 29740/2007-22 ze dne: 21.12.2007 platí do: 21.12.2013 cena (v Kč): 109 nosič: P SUŘ

Šebesta, K.; Váňová, K.: Čítanka 2 (učebnice a pracovní sešit spojený s písankou 1, 2, 3, 4); vydání: 1. Fraus

čj.: 11615/2008-22 ze dne: 15.7.2008 platí do: 15.7.2014 cena (v Kč): 139/119 + 29 + 29 29

+ 35

nosič: P SUŘ

Šebesta, K.; Váňová, K.: Čítanka 3 (učebnice a pracovní sešity 1, 2); vydání: 1. Fraus

čj.: 8917/2009-22 ze dne: 13.7.2009 platí do: 13.7.2015 cena (v Kč): 139 + 49 + 55 nosič: P SUŘ

Březinová, L.; Havel, J.; Stadlerová, H.: Písanka 1, 2, 3, 4, Čtecí karty ke slabikáři; vydání: 1. Fraus

čj.: 9137/2007-22 ze dne: 26.4.2007 platí do: 26.4.2013 cena (v Kč): 140 + 60 nosič: P SUŘ

Březinová, L.; Havel, J.; Stadlerová, H.: Slabikář pro 1. ročník ZŠ; vydání: 1. Fraus

čj.: 9137/2007-22 ze dne: 26.4.2007 platí do: 26.4.2013 cena (v Kč): 99 nosič: P SUŘ

Brunclíková, H.; Bauerová, Z.: Živá abeceda pro 1. ročník ZŠ; vydání: 1. Fraus

čj.: 29502/2006-22 ze dne: 21.3.2007 platí do: 21.3.2013 cena (v Kč): 89 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., platnost doložky 

prodloužena

Nová škola

čj.: 22732/2007-22 ze dne: 12.10.2007 platí do: 12.10.2013 cena (v Kč): 65 + 40 nosič: P SUŘ

Mühlhauserová, H.; Mittermayerová a kol..: Český jazyk 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2., přepracované 

platnost doložky prodloužena

Nová škola

čj.: 9299/2009-22 ze dne: 27.5.2009 platí do: 27.5.2015 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Příborská, O.; Mühlhauserová, H.: Český jazyk 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Nová škola

čj.: 18702/2009-22 ze dne: 5.10.2009 platí do: 5.10.2015 cena (v Kč): 68 + 37 nosič: P SUŘ

Chýlová, H. a kol.: Český jazyk 5 (učebnice a pracovní sešity Dokážeš psát bez chyb?, Pravopis přídavných jmen); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena

Nová škola

čj.: 16648/20093-22 ze dne: 8.9.2009 platí do: 8.9.2015 cena (v Kč): 52 + 24 + 22 nosič: P SUŘ

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

čj.: 9358/2008-22 ze dne: 5.6.2008 platí do: 5.6.2014 cena (v Kč): 75 nosič: P SUŘ

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

čj.: 9789/2008-22 ze dne: 5.6.2008 platí do: 5.6.2014 cena (v Kč): 75 nosič: P SUŘ

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

čj.: 16647/2009-22 ze dne: 24.8.2009 platí do: 24.8.2015 cena (v Kč): 115 nosič: P SUŘ

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

čj.: 18703/2009-22 ze dne: 7.10.2009 platí do: 7.10.2015 cena (v Kč): 115 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

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

Nováčková, O.; Doležalová, A.; Procházková, E.: Moje první psaní, Písanka 1. - 4. díl.; vydání 1. Nová škola

čj.: 9131/2009-22 ze dne: 20.4.2009 platí do: 20.4.2015 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Nováčková, O.; Doležalová, A.; Procházková, E.: Slabikář; vydání 1. Nová škola

čj.: 9131/2009-22 ze dne: 20.4.2009 platí do: 20.4.2015 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Nováčková, O.; Doležalová, A.; Procházková, E.: Živá abeceda; vydání 1. Nová škola

čj.: 9131/2009-22 ze dne: 20.4.2009 platí do: 20.4.2015 cena (v Kč): 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

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.: 1197/2008-22 ze dne: 12.3.2008 platí do: 12.3.2014 cena (v Kč): 105 nosič: P SUŘ
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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); vydání: 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, pracovní sešit, Procvičujeme češtinu 1. a 2. díl); vydání: 1.,

platnost doložky prodloužena

Prodos

čj.: 15486/2008-22 ze dne: 16.9.2008 platí do: 16.9.2014 cena (v Kč): 88 + 50 + 17 + 17 nosič: P SUŘ

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.: Český jazyk 4 (učebnice a pracovní sešit, Procvičujeme češtinu 1. a 2. díl); vydání: 1. Prodos

čj.: 1422/2008-22 ze dne: 22.1.2008 platí do: 22.1.2014 cena (v Kč): 88 + 50 + po 20 nosič: P SUŘ

Mikulenková, H.: Český jazyk 5 (učebnice a pracovní sešit, Procvičujeme češtinu 1. a 2. díl); vydání: 1. Prodos

čj.: 2714/2008-22 ze dne: 7.5.2008 platí do: 7.5.2014 cena (v Kč): 88 + 50 + po 20 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., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 15486/2008-22 ze dne: 16.9.2008 platí do: 16.9.2014 cena (v Kč): 85 (měkká vazba),

100 (tvrdá vazba) + 40

nosič: P SUŘ

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

čj.: 10375/2009-22 ze dne: 23.6.2009 platí do: 23.6.2015 cena (v Kč): 90 (měkká vazba), 

110 (tvrdá vazba) + 40

nosič: P SUŘ

Malý, R.: Čítanka 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Prodos

čj.: 18525/2007-22 ze dne: 19.7.2007 platí do: 19.7.2013 cena (v Kč): 120 + 40 nosič: P SUŘ

Malý, R.; Cardová, J.: Čítanka 5 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Prodos

čj.: 18526/2007-22 ze dne: 19.7.2007 platí do: 19.7.2013 cena (v Kč): 120 + 40 nosič: P SUŘ

Mikulenková, H.: Český jazyk 5, I. a II. díl; vydání: 1. Prodos

čj.: 15487/2008-22 ze dne: 16.9.2008 platí do: 16.9.2014 cena (v Kč): 36 + 36 nosič: P SUŘ

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

čj.: 4586/2009-22 ze dne: 27.2.2009 platí do: 27.2.2015 cena (v Kč): 75 nosič: P SUŘ

Wagnerová, J.; Wagner, V.: Písanka 1 - 5, Kresebné uvolňovací cviky pro prvňáčky, Písmenka, Malá a velká písmena; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 4586/2009-22 ze dne: 27.2.2009 platí do: 27.2.2015 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Wagnerová, J.; Václavovičová, J.: Učíme se číst – (učebnice čtení pro 1. ročník a pracování sešit); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 4586/2009-22 ze dne: 27.2.2009 platí do: 27.2.2015 cena (v Kč): 75 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

Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 2716/2008-22 ze dne: 9.5.2008 platí do: 9.5.2014 cena (v Kč): 97 + 65 nosič: P SUŘ

Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 4. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 12144/2009-22 ze dne: 15.7.2009 platí do: 15.7.2015 cena (v Kč): 97 + 65 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

Potůčková, J.: Český jazyk pro 2. třídu ZŠ (učebnice 1. a 2. díl, pracovní sešit 1. a 2. díl, Písanky 1. - 3. díl); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena

Studio 1+1

čj.: 8439/2007-22 ze dne: 13.3.2007 platí do: 13.3.2013 cena (v Kč): U - 42 + 45, PS - po 50, 

50, písanka - po 9

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
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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 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 a literatura (2. stupeň)

Hrdličková, H.; Beránková, E.; Rudolf, S.: Český jazyk pro 6. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií (I. díl – Učivo 

o jazyce, II. díl – Jazykové projevy, sloh, III. díl – Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Alter

čj.: 13485/2004-22 ze dne: 10.3.2005 platí do: 10.3.2011 cena (v Kč): 105 + 51 + 50 nosič: P SUŘ

Horáčková, M.; Klíma, I. 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): 108 + 51 + 54 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): 108 + 52 + 50 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): 108 + 53 + 51 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): 105/127 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): 128/152 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): 135/160 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): 142/164 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): 27 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): 34 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): 45 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): 45 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

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

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
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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

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

čj.: 4757/2009-22 ze dne: 22.4.2009 platí do: 22.4.2015 cena (v Kč): 139 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.,

platnost doložky prodloužena

Fraus

čj.: 13524/2009-22 ze dne: 15.7.2009 platí do: 15.7.2015 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

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

Janáčková, Z.; Fejfušová, M.: Čítanka pro 6. ročník; vydání: 1. Nová škola

čj.: 8740/2007-22 ze dne: 2.5.2007 platí do: 2.5.2013 cena (v Kč): 140 nosič: P SUŘ

Vieweghová, T. a kol.: Čítanka pro 7. ročník; vydání: 1. Nová škola

čj.: 5731/2008-22 ze dne: 22.4.2008 platí do: 22.4.2014 cena (v Kč): 120 nosič: P SUŘ

Vieweghová, T. a kol.: Čítanka pro 8. ročník; vydání: 1. Nová škola

čj.: 6836/2009-22 ze dne: 15.5.2009 platí do: 15.5.2015 cena (v Kč): 130 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 9; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 10717/2007-22 ze dne: 5.4.2007 platí do: 5.4.2013 cena (v Kč): 40 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): 135 + 28 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 + 30 nosič: P SUŘ
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Dorovská, D.; Řeřichová, V.: Čítanka 9 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 10717/2007-22 ze dne: 5.4.2007 platí do: 5.4.2013 cena (v Kč): 147 + 40 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

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

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

Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 7. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 5730/2008-22 ze dne: 14.5.2008 platí do: 14.5.2014 cena (v Kč): 109 nosič: P SUŘ

Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 8. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 1803/2009-22 ze dne: 16.3.2009 platí do: 16.3.2015 cena (v Kč): 109 nosič: P SUŘ

Soukal, J.: Čítanka 6; vydání: 3., přepracované a rozšířené SPN, a.s.

čj.: 15751/2007-22 ze dne: 19.7.2007 platí do: 19.7.2013 cena (v Kč): 115 nosič: P SUŘ

Soukal, J.: Čítanka 7; vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 21108/2007-22 ze dne: 31.8.2007 platí do: 31.8.2013 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Soukal, J.: Čítanka 8; vydání: 3., přepracované SPN, a.s.

čj.: 5515/2008-22 ze dne: 17.6.2008 platí do: 17.6.2014 cena (v Kč): 115 nosič: P SUŘ

Soukal, J.: Čítanka 9; vydání: 3., přepracované SPN, a.s.

čj.: 5514/2008-22 ze dne: 17.6.2008 platí do: 17.6.2014 cena (v Kč): 115 nosič: P SUŘ

Soukal, J.: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ; vydání 4., přepracované SPN, a.s.

čj.: 13405/2009-22 ze dne: 16.7.2009 platí do: 16.7.2015 cena (v Kč): 115 nosič: P SUŘ

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

platnost doložky prodloužena

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., 

platnost doložky prodloužena

Tobiáš

čj.: 23529/2007-22 ze dne: 8.10.2007 platí do: 8.10.2013 cena (v Kč): 116 + 50 nosič: P SUŘ

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

platnost doložky prodloužena

Tobiáš

čj.: 27034/2008-22 ze dne: 22.12.2008 platí do: 22.12.2010 cena (v Kč): 116 + 50 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.: 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

Anglický jazyk

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: 2. Angličtina Express

čj.: 14988/2008-22 ze dne: 19.11.2008 platí do: 19.11.2014 cena (v Kč): 85 nosič: P SUŘ
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Kelly, M.: English 3, učebnice pro 4. třídu ZŠ, (učebnice a pracovní sešit s CD); vydání: 1. Angličtina Express

čj.: 15817/2008-22 ze dne: 12.2.2009 platí do: 12.2.2015 cena (v Kč): 160 + 120 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

Kelly, M.: English 6, Angličtina po větách, učebnice pro 6. třídu ZŠ (učebnice a pracovní sešit s CD); vydání: 1 Angličtina Express

čj.: 24270/2007-22 ze dne: 10.12.2007 platí do: 10.12.2013 cena (v Kč): 160 + 120 nosič: P SUŘ

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

čj.: 14988/2008-22 ze dne: 19.11.2008 platí do: 19.11.2014 cena (v Kč): 160 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

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

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
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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

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 pracovní 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 pracovní 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 pracovní 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 pracovní 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

Gengross, G.; Puchta, H.: Playway to English 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Cambridge Univers.

Press

čj.: 20871/2006-22 ze dne: 18.6.2008 platí do: 18.6.2014 cena (v Kč): 275 + 192 nosič: P SUŘ

Gengross, G.; Puchta, H.: Playway to English 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Cambridge Univers.

Press

čj.: 20871/2006-22 ze dne: 18.6.2008 platí do: 18.6.2014 cena (v Kč): 275 + 192 nosič: P SUŘ

Gengross, G.; Puchta, H.: Playway to English 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Cambridge Univers.

Press

čj.: 20871/2006-22 ze dne: 18.6.2008 platí do: 18.6.2014 cena (v Kč): 275 + 192 nosič: P SUŘ

Puchta, H.; Stranks, J.: MORE! 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Cambridge Univers.

Press

čj.: 21272/2008-22 ze dne: 11.2.2009 platí do: 11.2.2015 cena (v Kč): 330 + 195 nosič: P SUŘ

Puchta, H.; Stranks, J.: MORE! 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Cambridge Univers.

Press

čj.: 21272/2008-22 ze dne: 11.2.2009 platí do: 11.2.2015 cena (v Kč): 330 + 195 nosič: P SUŘ

Puchta, H.; Stranks, J.: MORE! 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Cambridge Univers.

Press

čj.: 21272/2008-22 ze dne: 11.2.2009 platí do: 11.2.2015 cena (v Kč): 330 + 195 nosič: P SUŘ

Puchta, H.; Stranks, J.: MORE! 4 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Cambridge Univers.

Press

čj.: 21272/2008-22 ze dne: 11.2.2009 platí do: 11.2.2015 cena (v Kč): 330 + 195 nosič: P SUŘ

Nixon, C.; Tomlinson, M.: Kid´s Box 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Cambridge Univers.

Press

čj.: 13125/2009-22 ze dne: 3.8.2009 platí do: 3.8.2015 cena (v Kč): 280 + 145 nosič: P SUŘ



strana 88 SEŠIT 4

 

Nixon, C.; Tomlinson, M.: Kid´s Box 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Cambridge Univers.

Press

čj.: 13125/2009-22 ze dne: 3.8.2009 platí do: 3.8.2015 cena (v Kč): 280 + 145 nosič: P SUŘ

Nixon, C.; Tomlinson, M.: Kid´s Box 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Cambridge Univers.

Press

čj.: 13125/2009-22 ze dne: 3.8.2009 platí do: 3.8.2015 cena (v Kč): 280 + 145 nosič: P SUŘ

Nixon, C.; Tomlinson, M.: Kid´s Box 4 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Cambridge Univers.

Press

čj.: 13125/2009-22 ze dne: 3.8.2009 platí do: 3.8.2015 cena (v Kč): 280 + 145 nosič: P SUŘ

Gerngross, G.; Puchta H.: Playway to English 2nd edition 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Cambridge Univers.

Press

čj.: 28874/2009-22 ze dne: 28.1.2010 platí do: 28.1.2016 cena (v Kč): 295 + 199 nosič: P SUŘ

Gerngross, G.; Puchta H.: Playway to English 2nd edition 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Cambridge Univers.

Press

čj.: 28874/2009-22 ze dne: 28.1.2010 platí do: 28.1.2016 cena (v Kč): 295 + 199 nosič: P SUŘ

Gerngross, G.; Puchta H.: Playway to English 2nd edition 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Cambridge Univers.

Press

čj.: 28874/2009-22 ze dne: 28.1.2010 platí do: 28.1.2016 cena (v Kč): 295 + 199 nosič: P SUŘ

Gerngross, G.; Puchta H.: Playway to English 2nd edition 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Cambridge Univers.

Press

čj.: 28874/2009-22 ze dne: 28.1.2010 platí do: 28.1.2016 cena (v Kč): 295 + 199 nosič: P SUŘ

Samson, C.: Amis et compagnie 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. CLE International

čj.: 87/2010-22 ze dne: 26.2.2010 platí do: 26.2.2016 cena (v Kč): 312 + 224 nosič: P SUŘ

Samson, C.: Amis et compagnie 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. CLE International

čj.: 87/2010-22 ze dne: 26.2.2010 platí do: 26.2.2016 cena (v Kč): 312 + 224 nosič: P SUŘ

Samson, C.: Amis et compagnie 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. CLE International

čj.: 87/2010-22 ze dne: 26.2.2010 platí do: 26.2.2016 cena (v Kč): 326 + 249 nosič: P SUŘ

Kolářová, D.; Mičánková, M.; Tarábek, P.: Angličtina pro 3. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Didaktis

čj.: 6340/2007-22 ze dne: 14.5.2007 platí do: 14.5.2013 cena (v Kč): 119 + 89 nosič: P SUŘ

Vance, K.; Štěpánková, S.; Janíčková, S.; Rejdáková, A.; Tarábek, P.: Angličtina pro 4. ročník (učebnice, pracovní sešit 

a projektový sešit); vydání: 1.

Didaktis

čj.: 2247/2008-22 ze dne: 22.5.2008 platí do: 22.5.2014 cena (v Kč): 149 + 119 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.: 601/2009-22 ze dne: 11.5.2009 platí do: 11.5.2015 cena (v Kč): 125 + 80 + 298 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, cvičebnice, anglicko-český slovník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Express Publishing

čj.: 10560/2009-22 ze dne: 3.8.2009 platí do: 3.8.2015 cena (v Kč): 335 + 210 + 0 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., platnost doložky prodloužena

Express Publishing

čj.: 10560/2009-22 ze dne: 3.8.2009 platí do: 3.8.2015 cena (v Kč): 375 + 220 + 0 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., platnost doložky prodloužena

Express Publishing

čj.: 10560/2009-22 ze dne: 3.8.2009 platí do: 3.8.2015 cena (v Kč): 395 + 245 + 0 nosič: P SUŘ

Dooley, J.; Evans, V.: Fairyland 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Express Publishing

čj.: 6320/2008-22 ze dne: 22.5.2008 platí do: 22.5.2014 cena (v Kč): 295 + 220 nosič: P SUŘ
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Dooley, J.; Evans, V.: Fairyland 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Express Publishing

čj.: 6320/2008-22 ze dne: 22.5.2008 platí do: 22.5.2014 cena (v Kč): 295 + 220 nosič: P SUŘ

Dooley, J.; Evans, V.: Fairyland 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Express Publishing

čj.: 6320/2008-22 ze dne: 22.5.2008 platí do: 22.5.2014 cena (v Kč): 295 + 240 nosič: P SUŘ

Dooley, J.; Evans, V.: Fairyland 4 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Express Publishing

čj.: 6320/2008-22 ze dne: 22.5.2008 platí do: 22.5.2014 cena (v Kč): 295 + 240 nosič: P SUŘ

Dooley, J.; Evans, V.: Fairyland Starter (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Express Publishing

čj.: 6320/2008-22 ze dne: 22.5.2008 platí do: 22.5.2014 cena (v Kč): 295 + 220 nosič: P SUŘ

Dooley, J.; Evans, V.: Access 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Express Publishing

čj.: 18530/2008-22 ze dne: 11.2.2009 platí do: 11.2.2015 cena (v Kč): 250 + 150 nosič: P SUŘ

Dooley, J.; Evans, V.: Access 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Express Publishing

čj.: 18530/2008-22 ze dne: 11.2.2009 platí do: 11.2.2015 cena (v Kč): 250 + 150 nosič: P SUŘ

Dooley, J.; Evans, V.: Access 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Express Publishing

čj.: 18530/2008-22 ze dne: 11.2.2009 platí do: 11.2.2015 cena (v Kč): 250 + 150 nosič: P SUŘ

Dooley, J.; Evans, V.: Access 4 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Express Publishing

čj.: 18530/2008-22 ze dne: 11.2.2009 platí do: 11.2.2015 cena (v Kč): 250 + 150 nosič: P SUŘ

Betáková, L.; Dvořáková, K.: Angličtina 6 – Way to Win (učebnice 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 (učebnice 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

Betáková, L.; Dvořáková, K.: Angličtina 8 – Way to Win (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 12192/2007-22 ze dne: 18.7.2007 platí do: 18.7.2013 cena (v Kč): 159 + 99 nosič: P SUŘ

Betáková, L.; Dvořáková, K.: Angličtina 9 – Way to Win (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 7927/2008-22 ze dne: 16.6.2008 platí do: 16.6.2014 cena (v Kč): 169 + 109 nosič: P SUŘ

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

platnost doložky prodloužena

Fraus

čj.: 10560/2009-22 ze dne: 3.8.2009 platí do: 3.8.2015 cena (v Kč): 129 + 99 nosič: P SUŘ

Šádek, J.; Karásková, M.: Start whith Click New 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 9478/2007-22 ze dne: 19.6.2007 platí do: 19.6.2013 cena (v Kč): 129 + 99 nosič: P SUŘ

Šádek, J.; Karásková, M.: Start whith Click New 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 9478/2007-22 ze dne: 19.6.2007 platí do: 19.6.2013 cena (v Kč): 129 + 99 nosič: P SUŘ

Šádek, J.; Karásková, M.: Start whith Click New 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 9478/2007-22 ze dne: 19.6.2007 platí do: 19.6.2013 cena (v Kč): 139 + 109 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.; platnost doložky prodloužena

Infoa

čj.: 10557/2009-22 ze dne: 16.7.2009 platí do: 16.7.2015 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.; platnost doložky prodloužena

Infoa

čj.: 10557/2009-22 ze dne: 16.7.2009 platí do: 16.7.2015 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.; platnost doložky prodloužena

Infoa

čj.: 10557/2009-22 ze dne: 16.7.2009 platí do: 16.7.2015 cena (v Kč): 295 + 0 + 155 + 225 

+  445 + 460

nosič: P SUŘ

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 1 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, alphabet booklet, učitelská příručka,

sada obrázků, sada kazet pro učitele); vydání: 1.; platnost doložky prodloužena

Infoa

čj.: 10559/2009-22 ze dne: 1.9.2009 platí do: 1.9.2015 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.; platnost doložky prodloužena

Infoa

čj.: 10559/2009-22 ze dne: 1.9.2009 platí do: 1.9.2015 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.; platnost doložky prodloužena

Infoa

čj.: 10559/2009-22 ze dne: 1.9.2009 platí do: 1.9.2015 cena (v Kč): 240 + 0 + 160 + 100 

+  210 + 295

nosič: P SUŘ
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Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 4 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, učitelská příručka, sada obrázků, 

sada kazet pro učitele); vydání: 1.; platnost doložky prodloužena

Infoa

čj.: 10559/2009-22 ze dne: 1.9.2009 platí do: 1.9.2015 cena (v Kč): 255 + 0 + 165 + 110 

+  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.; platnost doložky prodloužena

Infoa

čj.: 10559/2009-22 ze dne: 1.9.2009 platí do: 1.9.2015 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.; platnost doložky prodloužena

Infoa

čj.: 10559/2009-22 ze dne: 1.9.2009 platí do: 1.9.2015 cena (v Kč): 285 + 0 + 175 + 125 

+  210 + 295

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

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

Evans, V.; Dooley, J.: Enterprise 1 Beginner; vydání: 1. Infoa

čj.: 26309/2006-22 ze dne: 11.7.2007 platí do: 11.7.2013 cena (v Kč): 295 nosič: P SUŘ

Evans, V.; Dooley, J.: Enterprise 2 Elementary; vydání: 1. Infoa

čj.: 26309/2006-22 ze dne: 11.7.2007 platí do: 11.7.2013 cena (v Kč): 325 nosič: P SUŘ

Evans, V.; Dooley, J.: Enterprise Plus Pre-Intermediate; vydání: 1. Infoa

čj.: 26309/2006-22 ze dne: 11.7.2007 platí do: 11.7.2013 cena (v Kč): 345 nosič: P SUŘ

Evans, V.; Dooley, J.: Upstream Beginner; vydání: 1. Infoa

čj.: 26306/2006-22 ze dne: 11.5.2009 platí do: 11.5.2015 cena (v Kč): 285 nosič: P SUŘ

Evans, V.; Dooley, J.: Upstream Elementary; vydání: 1. Infoa

čj.: 26306/2006-22 ze dne: 11.5.2009 platí do: 11.5.2015 cena (v Kč): 285 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

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
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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

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

Abbs, B.; Freebairn, I.: Sky 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Longman

čj.: 6340/2006-22 ze dne: 18.6.2007 platí do: 18.6.2013 cena (v Kč): 245 + 124 nosič: P SUŘ

Abbs, B.; Freebairn, I.: Sky 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Longman

čj.: 6340/2006-22 ze dne: 18.6.2007 platí do: 18.6.2013 cena (v Kč): 245 + 124 nosič: P SUŘ

Abbs, B.; Freebairn, I.: Sky 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Longman

čj.: 6340/2006-22 ze dne: 18.6.2007 platí do: 18.6.2013 cena (v Kč): 245 + 124 nosič: P SUŘ

Abbs, B.; Freebairn, I.: Sky Starter (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Longman

čj.: 6340/2006-22 ze dne: 18.6.2007 platí do: 18.6.2013 cena (v Kč): 245 + 124 nosič: P SUŘ

Harris, M.; Mower, D.; Sikorzynska, A.: Challenges 1; vydání: 1. Longman

čj.: 14163/2007-22 ze dne: 14.8.2007 platí do: 14.8.2013 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Harris, M.; Mower, D.; Sikorzynska, A.: Challenges 2; vydání: 1. Longman

čj.: 14163/2007-22 ze dne: 14.8.2007 platí do: 14.8.2013 cena (v Kč): nosič: P SUŘ
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Harris, M.; Mower, D.; Sikorzynska, A.: Challenges 3; vydání: 1. Longman

čj.: 14163/2007-22 ze dne: 14.8.2007 platí do: 14.8.2013 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Harris, M.; Mower, D.; Sikorzynska, A.: Challenges 4; vydání: 1. Longman

čj.: 24835/2007-22 ze dne: 3.1.2008 platí do: 3.1.2014 cena (v Kč): 239 + 109 nosič: P SUŘ

Abbs, B.; Freebairn, I.: New Sky 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Longman

čj.: 21078/2009-22 ze dne: 25.11.2009 platí do: 25.11.2015 cena (v Kč): 331 + 518 nosič: P SUŘ

Abbs, B.; Freebairn, I.: New Sky 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Longman

čj.: 21078/2009-22 ze dne: 25.11.2009 platí do: 25.11.2015 cena (v Kč): 331 + 518 nosič: P SUŘ

Abbs, B.; Freebairn, I.: New Sky 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Longman

čj.: 21078/2009-22 ze dne: 25.11.2009 platí do: 25.11.2015 cena (v Kč): 331 + 518 nosič: P SUŘ

Abbs, B.; Freebairn, I.: New Sky Starter (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Longman

čj.: 21078/2009-22 ze dne: 25.11.2009 platí do: 25.11.2015 cena (v Kč): 331 + 518 nosič: P SUŘ

Marsland, S.; Lazzeri, G.: Tracks 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Longman

čj.: 25281/2009-22 ze dne: 13.1.2010 platí do: 13.1.2016 cena (v Kč): 360 + 270 nosič: P SUŘ

Marsland, S.; Lazzeri, G.: Tracks 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Longman

čj.: 25281/2009-22 ze dne: 13.1.2010 platí do: 13.1.2016 cena (v Kč): 360 + 270 nosič: P SUŘ

Marsland, S.; Lazzeri, G.: Tracks 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Longman

čj.: 25281/2009-22 ze dne: 13.1.2010 platí do: 13.1.2016 cena (v Kč): 360 + 270 nosič: P SUŘ

Marsland, S.; Lazzeri, G.: Tracks 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Longman

čj.: 25281/2009-22 ze dne: 13.1.2010 platí do: 13.1.2016 cena (v Kč): 360 + 270 nosič: P SUŘ

Elsworth, S.; Rose, J.; Todd, D.; Parsons, J.: Look! 1; vydání: 1. Longman

čj.: 27540/2010-22 ze dne: 25.2.2010 platí do: 25.2.2016 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Elsworth, S.; Rose, J.; Todd, D.; Parsons, J.: Look! 2; vydání: 1. Longman

čj.: 27540/2010-22 ze dne: 25.2.2010 platí do: 25.2.2016 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Elsworth, S.; Rose, J.; Todd, D.; Parsons, J.: Look! 3; vydání: 1. Longman

čj.: 27540/2010-22 ze dne: 25.2.2010 platí do: 25.2.2016 cena (v Kč): 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

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
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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

Ellis, P.; Bowen, M.: Way Ahead 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Macmillan

čj.: 11472/2006-22 ze dne: 14.8.2006 platí do: 14.8.2012 cena (v Kč): 224 + 177 nosič: P SUŘ

Ellis, P.; Bowen, M.: Way Ahead 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Macmillan

čj.: 11472/2006-22 ze dne: 14.8.2006 platí do: 14.8.2012 cena (v Kč): 224 + 177 nosič: P SUŘ

Ellis, P.; Bowen, M.: Way Ahead 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Macmillan

čj.: 11472/2006-22 ze dne: 14.8.2006 platí do: 14.8.2012 cena (v Kč): 224 + 177 nosič: P SUŘ

Esteve, P.P.; Estruch, V.R.: Mini Magic 1; vydání: 1. Macmillan

čj.: 11472/2006-22 ze dne: 19.7.2006 platí do: 19.7.2012 cena (v Kč): 208 nosič: P SUŘ

Esteve, P. P.; Estruch, V. R.: Mini Magic 2; vydání: 1. Macmillan

čj.: 11472/2006-22 ze dne: 19.7.2006 platí do: 19.7.2012 cena (v Kč): 208 nosič: P SUŘ

House, S.; Scott, K.: Story Magic 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Macmillan

čj.: 11472/2006-22 ze dne: 19.7.2006 platí do: 19.7.2012 cena (v Kč): 234 + 156 nosič: P SUŘ

House, S.; Scott, K.: Story Magic 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Macmillan

čj.: 11472/2006-22 ze dne: 19.7.2006 platí do: 19.7.2012 cena (v Kč): 234 + 156 nosič: P SUŘ

House, S.; Scott, K.: Story Magic 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Macmillan

čj.: 11472/2006-22 ze dne: 19.7.2006 platí do: 19.7.2012 cena (v Kč): 234 + 156 nosič: P SUŘ

Granger, C.; Stannett, K.: Hot spot 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání 1. Macmillan

čj.: 11195/2009-22 ze dne: 3.8.2009 platí do: 3.8.2015 cena (v Kč): 273 + 176 nosič: P SUŘ

Granger, C.; Stannett, K.: Hot spot 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání 1. Macmillan

čj.: 11195/2009-22 ze dne: 3.8.2009 platí do: 3.8.2015 cena (v Kč): 273 + 176 nosič: P SUŘ

Granger, C.; Stannett, K.: Hot spot 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání 1. Macmillan

čj.: 11195/2009-22 ze dne: 3.8.2009 platí do: 3.8.2015 cena (v Kč): 273 + 176 nosič: P SUŘ

Granger, C.; Stannett, K.: Hot spot 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání 1. Macmillan

čj.: 11195/2009-22 ze dne: 3.8.2009 platí do: 3.8.2015 cena (v Kč): 273 + 176 nosič: P SUŘ

Kociánová, Z.: English for you 3 (učebnice, pracovní sešit 1 a 2); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Mgr. Petr Kocián

čj.: 601/2009-22 ze dne: 11.5.2009 platí do: 11.5.2015 cena (v Kč): 98 + 44 + 46 nosič: P SUŘ

Kociánová, Z.: English for you 4 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Mgr. Petr Kocián

čj.: 601/2009-22 ze dne: 11.5.2009 platí do: 11.5.2012 cena (v Kč): 140 + 65 nosič: P SUŘ

Kociánová, Z.: New English for you 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Mgr. Petr Kocián

čj.: 601/2009-22 ze dne: 11.5.2009 platí do: 11.5.2015 cena (v Kč): 113 + 83 nosič: P SUŘ

Kociánová, Z.: New English for you 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Mgr. Petr Kocián

čj.: 601/2009-22 ze dne: 11.5.2009 platí do: 11.5.2015 cena (v Kč): 109 + 83 nosič: P SUŘ

Kociánová, Z.: New English for you 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Mgr. Petr Kocián

čj.: 601/2009-22 ze dne: 11.5.2009 platí do: 11.5.2015 cena (v Kč): 129 + 83 nosič: P SUŘ

Kociánová, Z.: New English for you 4 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Mgr. Petr Kocián

čj.: 601/2009-22 ze dne: 11.5.2009 platí do: 11.5.2015 cena (v Kč): 129 + 83 nosič: P SUŘ

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
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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

Štiková, V. a kol.: Listen and Play – angličtina pro 1. ročník (1. a 2. díl); vydání: 1. Nová škola

čj.: 16542/2009-22 ze dne: 15.10.2009 platí do: 15.10.2015 cena (v Kč): 70 + 70 nosič: P SUŘ

Shipton, P.: Chit Chat 1 (učebnice, cvičebnice); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Oxford University 

Press

čj.: 27717/2007-22 ze dne: 3.1.2008 platí do: 3.1.2014 cena (v Kč): 199 + 159 nosič: P SUŘ

Shipton, P.: Chit Chat 2 (učebnice, cvičebnice); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Oxford University 

Press

čj.: 27717/2007-22 ze dne: 3.1.2008 platí do: 3.1.2014 cena (v Kč): 199 + 159 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

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
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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

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

Strange, D.: New Chatterbox 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Oxford University 

Press

čj.: 1356/2007-22 ze dne: 13.3.2007 platí do: 13.3.2013 cena (v Kč): 233 + 198 nosič: P SUŘ

Strange, D.: New Chatterbox 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Oxford University 

Press

čj.: 1356/2007-22 ze dne: 13.3.2007 platí do: 13.3.2013 cena (v Kč): 233 + 198 nosič: P SUŘ

Charrington, M.; Strange, D.: New Chatterbox Starter (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Oxford University 

Press

čj.: 1356/2007-22 ze dne: 13.3.2007 platí do: 13.3.2013 cena (v Kč): 233 + 198 nosič: P SUŘ

Reilly, V.; Harper, K.: Cookie and Friends A; vydání: 1. Oxford University 

Press

čj.: 13103/2007-22 ze dne: 25.6.2007 platí do: 25.6.2013 cena (v Kč): 165 nosič: P SUŘ

Reilly, V.; Harper, K.: Cookie and Friends B; vydání: 1. Oxford University 

Press

čj.: 13103/2007-22 ze dne: 25.6.2007 platí do: 25.6.2013 cena (v Kč): 165 nosič: P SUŘ

Reilly, V.; Harper, K.: Cookie and Friends Starter; vydání: 1. Oxford University 

Press

čj.: 13103/2007-22 ze dne: 25.6.2007 platí do: 25.6.2013 cena (v Kč): 165 nosič: P SUŘ

Nolasco, R.; Newbold, D.: English Zone 1; vydání: 1. Oxford University 

Press

čj.: 14498/2007-22 ze dne: 20.8.2007 platí do: 20.8.2013 cena (v Kč): 165 nosič: P SUŘ

Nolasco, R.; Newbold, D.: English Zone 2; vydání: 1. Oxford University 

Press

čj.: 14498/2007-22 ze dne: 20.8.2007 platí do: 20.8.2013 cena (v Kč): 165 nosič: P SUŘ

Nolasco, R.; Newbold, D.: English Zone 3; vydání: 1. Oxford University 

Press

čj.: 14498/2007-22 ze dne: 20.8.2007 platí do: 20.8.2013 cena (v Kč): 165 nosič: P SUŘ

Nolasco, R.; Newbold, D.: English Zone 4; vydání: 1. Oxford University 

Press

čj.: 14498/2007-22 ze dne: 20.8.2007 platí do: 20.8.2013 cena (v Kč): 165 nosič: P SUŘ



strana 96 SEŠIT 4

 

Quintana, J.; Benne, R. R.: Oxford Heroes 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Oxford University 

Press

čj.: 27747/2008-22 ze dne: 21.1.2008 platí do: 21.1.2014 cena (v Kč): 299 + 199 nosič: P SUŘ

Quintana, J.; Benne, R. R.: Oxford Heroes 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Oxford University 

Press

čj.: 27747/2008-22 ze dne: 21.1.2008 platí do: 21.1.2014 cena (v Kč): 299 + 199 nosič: P SUŘ

Quintana, J.; Benne, R. R.: Oxford Heroes 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Oxford University 

Press

čj.: 27747/2008-22 ze dne: 21.1.2008 platí do: 21.1.2014 cena (v Kč): 299 + 199 nosič: P SUŘ

Maidment, S.; Roberts, L.: Happy House New Edition 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Oxford University 

Press

čj.: 13124/2009-22 ze dne: 3.8.2009 platí do: 3.8.2015 cena (v Kč): 200 + 210 nosič: P SUŘ

Maidment, S.; Roberts, L.: Happy House New Edition 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Oxford University 

Press

čj.: 13124/2009-22 ze dne: 3.8.2009 platí do: 3.8.2015 cena (v Kč): 200 + 210 nosič: P SUŘ

Maidment, S.; Roberts, L.: Happy Street New Edition 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Oxford University 

Press

čj.: 13124/2009-22 ze dne: 3.8.2009 platí do: 3.8.2015 cena (v Kč): 200 + 210 nosič: P SUŘ

Maidment, S.; Roberts, L.: Happy Street New Edition 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Oxford University 

Press

čj.: 13124/2009-22 ze dne: 3.8.2009 platí do: 3.8.2015 cena (v Kč): 200 + 210 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.: 6458/2008-22 ze dne: 20.6.2008 platí do: 20.6.2014 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.: 8469/2009-22 ze dne: 13.6.2009 platí do: 13.6.2011 cena (v Kč): 112 + 75 + 117 + 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

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. SPN, a.s.

čj.: 15610/2007-22 ze dne: 12.7.2007 platí do: 12.7.2013 cena (v Kč): 109 + 79 nosič: P SUŘ

Zahálková, M.: Angličtina pro 5. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 6458/2008-22 ze dne: 16.6.2008 platí do: 16.6.2014 cena (v Kč): 109 + 79 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.: 16001/2005-22 ze dne: 17.6.2006 platí do: 17.6.2012 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
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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

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., platnost doložky prodloužena

Fraus

čj.: 1599/2008-22 ze dne: 12.3.2008 platí do: 12.3.2014 cena (v Kč): 189 + 119 nosič: P SUŘ

Lenčová, I.; Švecová, L.; Pleschinger, P.: Spass mit Max 2 (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, 2 audiokazety, 2 

CD); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Fraus

čj.: 12553/2009-22 ze dne: 30.6.2009 platí do: 30.6.2015 cena (v Kč): 199 + 119 + 299 + 389 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

Fišarová, O.; Zbranková, M.: Němčina A1 Deutsch mit Max – díl 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 14078/2007-22 ze dne: 26.7.2007 platí do: 26.7.2013 cena (v Kč): 159 + 99 nosič: P SUŘ

Jin, F.; Rohrmann, L.; Zbranková, M.: Prima A1/díl 1 (němčina jako druhý cizí jazyk) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 26307/2006-22 ze dne: 29.1.2007 platí do: 29.1.2013 cena (v Kč): 159 nosič: P SUŘ

Jin, F.; Rohrmann, L.; Zbranková, M.; Fibich, L.: Prima A1/díl 2 (němčina jako druhý cizí jazyk) (učebnice a pracovní sešit); 

vydání: 1.

Fraus

čj.: 27720/2007-22 ze dne: 4.2.2008 platí do: 4.2.2014 cena (v Kč): 159 nosič: P SUŘ

Jin, F.; Rohrmann, L.; Zbranková, M.; Fibich, L.: Prima A2/díl 3 (němčina jako druhý cizí jazyk) (učebnice a pracovní sešit); 

vydání: 1.

Fraus

čj.: 10665/2008-22 ze dne: 8.8.2008 platí do: 8.8.2014 cena (v Kč): 169 + 109 nosič: P SUŘ

Kouřimská, M. a kol.: Die 4 Jahreszeiten auf Deutsch; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Jirco

čj.: 14533/2007-22 ze dne: 18.6.2007 platí do: 18.6.2013 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

Kouřimská, M. a kol.: Heute haben wir Deutsch – Spielt mit!; vydání: 1. Jirco

čj.: 12122/2007-22 ze dne: 14.5.2007 platí do: 14.5.2013 cena (v Kč): 245 + 150 nosič: P SUŘ
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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

Motta, G.: Wir 3 (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

Kopp, G.; Frölich, K.: Pingpong neu, 1. díl (učebnice, pracovní sešit, slovníček, metodická příručka, audiokazety); vydání: 1.,

platnost doložky prodloužena

Max Hueber Verlag

čj.: 17636/2009-22 ze dne: 18.9.2009 platí do: 18.9.2015 cena (v Kč): 161 + 130 + 105 nosič: P SUŘ

Kopp, G.; Frölich, K.: Pingpong neu, 2. díl (učebnice, pracovní sešit, slovníček, metodická příručka, audiokazety); vydání: 1.,

platnost doložky prodloužena

Max Hueber Verlag

čj.: 17636/2009-22 ze dne: 18.9.2009 platí do: 18.9.2015 cena (v Kč): 161 + 130 + 105 nosič: P SUŘ

Kopp, G.; Frölich, K.: Pingpong neu, 3. díl (učebnice, pracovní sešit, slovníček, metodická příručka, audiokazety); vydání: 1.,

platnost doložky prodloužena

Max Hueber Verlag

čj.: 17636/2009-22 ze dne: 18.9.2009 platí do: 18.9.2015 cena (v Kč): 161 + 130 + 105 nosič: P SUŘ

Kopp, G.; Büttner, S.; Alberti, J.: Planet 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Max Hueber Verlag

čj.: 4060/2008-22 ze dne: 13.3.2007 platí do: 13.3.2013 cena (v Kč): 277 + 225 nosič: P SUŘ

Kopp, G.; Büttner, S.; Alberti, J.: Planet 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Max Hueber Verlag

čj.: 4060/2008-22 ze dne: 13.3.2007 platí do: 13.3.2013 cena (v Kč): 277 + 225 nosič: P SUŘ

Hilpert, S. a kol.: Schritte international 5; vydání: 1. Max Hueber Verlag

čj.: 6547/2009-22 ze dne: 11.5.2009 platí do: 11.5.2015 cena (v Kč): 295 nosič: P SUŘ

Hilpert, S. a kol.: Schritte international 6; vydání: 1. Max Hueber Verlag

čj.: 6547/2009-22 ze dne: 11.5.2009 platí do: 11.5.2015 cena (v Kč): 295 nosič: P SUŘ

Vincente; Cristache; Neuner; Pilypaityté; Kirchner; Szákaly: Deutsch.com 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání 1. Max Hueber Verlag

čj.: 6547/2009-22 ze dne: 11.6.2009 platí do: 11.6.2015 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Jankásková, M.; Ulbert, K.: Ene mene 1; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Polyglot

čj.: 22302/2009-22 ze dne: 26.10.2009 platí do: 26.10.2015 cena (v Kč): 168 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

Jankásková, M.; Dusilová, D.; Schneider, M.; Krüger, J.: Tintenfass 3 pro 5. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Polyglot

čj.: 19061/2007-22 ze dne: 22.8.2007 platí do: 22.8.2013 cena (v Kč): 149 + 118 nosič: P SUŘ

Jankásková, M.; Dusilová, D.; Schneider, M.; Krüger, J.: Macht mit! 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Polyglot

čj.: 143411/2008-22 ze dne: 28.7.2008 platí do: 28.7.2014 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Jankásková, M.; Dusilová, D.; Schneider, M.; Krüger, J.: Macht mit! 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Polyglot

čj.: 1897/2010-22 ze dne: 22.2.2010 platí do: 22.2.2016 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Vaňková, V.: Deutsch 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.: Deutsch 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.: Deutsch 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
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Francouzský jazyk

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

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

Nováková; Kolmanová; Geffroy-Konštacký; Táborská: Le francais ENTRE NOUS, 1. díl (učebnice, pracovní sešit, 

příručka učitele s CD); vydání: 1.

Fraus

čj.: 6189/2009-22 ze dne: 8.6.2009 platí do: 8.6.2015 cena (v Kč): 269 + 149 + 299 nosič: P SUŘ

Ruský jazyk

Jelínek, S.; Alexejova, L. F.; Hříbková, R.; Žofková, H.: Raduga po - novomu 1 (A1) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 7928/2008-22 ze dne: 23.5.2008 platí do: 23.5.2014 cena (v Kč): 209 +109 nosič: P SUŘ

Jelínek, S.; Ljubov, F. A.; Hříbková, R.; Žofková, H.: Raduga po - novomu 2 (A1) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 18529/2008-22 ze dne: 19.11.2008 platí do: 19.11.2014 cena (v Kč): 209 +109 nosič: P SUŘ

Jelínek, S.; Ljubov, F. A.; Hříbková, R.; Žofková, H.: Raduga po - novomu 3 (A1) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 6976/2009-22 ze dne: 15.6.2009 platí do: 15.6.2015 cena (v Kč): 209 +109 nosič: P SUŘ

Chamrajeva, J.; Ivanova, E.; Broniarz, R.: Bpeмeнa 1; vydání: 1. Infoa

čj.: 24057/2009-22 ze dne: 20.1.2010 platí do: 20.1.2016 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Chamrajeva, J.; Ivanova, E.; Broniarz, R.: Bpeмeнa 2; vydání: 1. Infoa

čj.: 24057/2009-22 ze dne: 20.1.2010 platí do: 20.1.2016 cena (v Kč): 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

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali – Rychlý start (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. SPL - Práce

čj.: 9761/2008-22 ze dne: 23.6.2008 platí do: 23.6.2014 cena (v Kč): 259 + 159 nosič: P SUŘ

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.,

platnost doložky prodloužena

SPL - Práce

čj.: 4864/2008-22 ze dne: 31.3.2008 platí do:31.3.2014 cena (v Kč): 129 + 69 nosič: P SUŘ

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.,

platnost doložky prodloužena

SPL - Práce

čj.: 219/2010-22 ze dne: 8.2.2010 platí do: 8.2.2016 cena (v Kč): 179 + 99 nosič: P SUŘ

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.,

platnost doložky prodloužena

SPL - Práce

čj.: 219/2010-22 ze dne: 8.2.2010 platí do: 8.2.2016 cena (v Kč): 199 + 129 nosič: P SUŘ

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali 4 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. SPL - Práce

čj.: 1062/2006-22 ze dne: 16.2.2006 platí do: 16.2.2012 cena (v Kč): 219 + 129 nosič: P SUŘ

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali 5 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1. SPL - Práce

čj.: 15815/2007-22 ze dne: 25.7.2007 platí do: 25.7.2013 cena (v Kč): 219 + 129 nosič: P SUŘ

Matematika / Matematika a její aplikace (1. stupeň)

kol. autorů: Číslice a tečky – pomůcka pro žáky k výuce matematiky v 1. ročníku; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v Kč): po 49 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): 48 + 52 + 48 nosič: P SUŘ

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): 48 nosič: P SUŘ

Landová, V.; Staudková, H.; Tůmová, V.: Matematika pro 2. ročník ZŠ, sešit 4/B; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v Kč): 41 nosič: P SUŘ

Landová, V.; Staudková, H.; Tůmová, V.: Matematika pro 2. ročník ZŠ, sešit 5; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v Kč): 52 nosič: P SUŘ
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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): 52 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): 52 nosič: P SUŘ

Blažková, R.; Vaňurová, M.; Matoušková, K.; Staudková, H.: Matematika pro 3. ročník ZŠ, 1.-3. díl (verze trojdílná/jednodílná); 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Alter

čj.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v Kč): 48/119 nosič: P SUŘ

Blažková, R.; Matoušková, K.; Vaňurová, M.: Matematika pro 4. ročník ZŠ, 1.-3. díl (verze trojdílná/jednodílná); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena

Alter

čj.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v Kč): 49/100 nosič: P SUŘ

Justová, J.: Matematika pro 5. ročník ZŠ, 1.-3. díl (verze trojdílná/jednodílná); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 16110/2006-22 ze dne: 24.8.2006 platí do: 24.8.2012 cena (v Kč): po 49, jednodílná 120 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): 35 + 35 + 30 + 30 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): 62 + 75 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

Bulín, J.; Korityák, S.; Palková, M.; Skřičková, M.; Synková, P.; Tarábková, M.; Vance, K.: Matematika pro 2. ročník 

(učebnice a pracovní sešit 1, 2); vydání: 1.

Didaktis

čj.: 7562/2007-22 ze dne: 11.6.2007 platí do: 11.6.2013 cena (v Kč): U 89 + PS po 59 nosič: P SUŘ

Blažková, J.; Chramostová, I.; Kalovská, M.; Kopřivová, I.; Mejtská, R.; Tarábková, M.: Matematika pro 3. ročník 

(učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

Didaktis

čj.: 8021/2008-22 ze dne: 15.4.2008 platí do: 15.4.2014 cena (v Kč): 119 + 89 nosič: P SUŘ

Blažková, J. a kol.: Matematika pro 4. ročník (učebnice a pracovní sešit 1, 2); vydání: 1. Didaktis

čj.: 3249/2009-22 ze dne: 10.4.2009 platí do: 10.4.2015 cena (v Kč): 129 + 79 nosič: P SUŘ

Hejný, M.; Sirotková, D.; Slezáková (Kratochvílová), J.: Matematika pro 1. ročník, 1. a 2. díl; vydání: 1. Fraus

čj.: 27675/2006-22 ze dne: 15.3.2007 platí do: 15.3.2013 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Hejný, M. a kol.: Matematika pro 2. ročník, 1. až 3. díl; vydání: 1. Fraus

čj.: 8023/2008-22 ze dne: 12.5.2008 platí do: 12.5.2014 cena (v Kč): 79 + 79 + 89 nosič: P SUŘ

Hejný, M. a kol.: Matematika pro 3. ročník (učebnice, pracovní sešit 1, 2); vydání: 1. Fraus

čj.: 6596/2009-22 ze dne: 26.5.2009 platí do: 26.5.2015 cena (v Kč): 119 + 49 + 49 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
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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.: Matematyka dla 1 klasa, 1-3 (pro školy s polským jazykem vyučovacím); vydání: 1. Prodos

čj.: 5888/2009-60 ze dne: 10.3.2009 platí do: 10.3.2015 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematyka dla 2 klasa, 1-3 (pro školy s polským jazykem vyučovacím); vydání: 1. Prodos

čj.: 5888/2009-60 ze dne: 10.3.2009 platí do: 10.3.2015 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematyka dla 3 klasa, 1-3 (pro školy s polským jazykem vyučovacím); vydání: 1.

čj.: 5888/2009-60 ze dne: 10.3.2009 platí do: 10.3.2015 cena (v Kč):

Mikulenková, H.; Molnár, J.: Zajímavá matematika pro čtvrťáky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 26950/20082-22 ze dne: 3.3.2009 platí do: 3.3.2015 cena (v Kč): 35, 7 nosič: P SUŘ

Mikulenková, H.; Molnár, J.: Zajímavá matematika pro druháky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 26950/20082-22 ze dne: 3.3.2009 platí do: 3.3.2015 cena (v Kč): 35, 7 nosič: P SUŘ

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Zajímavá matematika pro páťáky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 26950/20082-22 ze dne: 3.3.2009 platí do: 3.3.2015 cena (v Kč): 35, 7 nosič: P SUŘ

Mikulenková, H.; Molnár, J.: Zajímavá matematika pro prvňáky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 26950/20082-22 ze dne: 3.3.2009 platí do: 3.3.2015 cena (v Kč): 35, 7 nosič: P SUŘ

Mikulenková, H.; Molnár, J.: Zajímavá matematika pro třeťáky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prodos

čj.: 26950/20082-22 ze dne: 3.3.2009 platí do: 3.3.2015 cena (v Kč): 35, 7 nosič: P SUŘ

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematické... minutovky pro 2. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1. Prodos

čj.: 10606/2007-22 ze dne: 2.7.2007 platí do: 2.7.2013 cena (v Kč): po 20 nosič: P SUŘ

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematické... minutovky pro 3. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1. Prodos

čj.: 10606/2007-22 ze dne: 2.7.2007 platí do: 2.7.2013 cena (v Kč): po 20 nosič: P SUŘ

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematické... minutovky pro 4. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1. Prodos

čj.: 23061/2007-22 ze dne: 1.10.2007 platí do: 1.10.2013 cena (v Kč): po 20 nosič: P SUŘ

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematické... minutovky pro 5. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1. Prodos

čj.: 6079/2008-22 ze dne: 12.5.2008 platí do: 12.5.2014 cena (v Kč): po 20 nosič: P SUŘ

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika a její aplikace pro 1. ročník ZŠ, 1.-3. díl (učebnice a kartonová příloha

Číslice, peníze, obrázky…); 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 a její aplikace pro 2. ročník ZŠ, 1.-3. díl; vydání: 1. Prodos

čj.: 10606/2007-22 ze dne: 2.7.2007 platí do: 2.7.2013 cena (v Kč): po 40 nosič: P SUŘ

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika a její aplikace pro 3. ročník ZŠ, 1.-3. díl; vydání: 1. Prodos

čj.: 10606/2007-22 ze dne: 2.7.2007 platí do: 2.7.2013 cena (v Kč): po 40 nosič: P SUŘ

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika a její aplikace pro 4. ročník ZŠ, 1.-3. díl; vydání: 1. Prodos

čj.: 23061/2007-22 ze dne: 1.10.2007 platí do: 1.10.2013 cena (v Kč): po 40 nosič: P SUŘ

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika a její aplikace pro 5. ročník ZŠ, 1.-3. díl; vydání: 1. Prodos

čj.: 6079/2008-22 ze dne: 12.5.2008 platí do: 12.5.2014 cena (v Kč): po 40 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. a kol.: Svět čísel a tvarů – matematika pro 1. ročník (učebnice, pracovní sešit 1, 2, 3); vydání: 1.,

platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 29325/2007-22 ze dne: 12.5.2008 platí do: 12.5.2014 cena (v Kč): 58 + po 24 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.: 2866/2009-22 ze dne: 12.3.2009 platí do: 12.3.2015 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

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
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Čížková, M.: Matematika I, II pro 2. ročník základní školy; vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 10607/2007-22 ze dne: 18.5.2007 platí do: 18.5.2013 cena (v Kč): po 75 nosič: P SUŘ

Čížková, M.: Matematika pro 1. a 2. ročník základní školy; vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 10607/2007-22 ze dne: 18.5.2007 platí do: 18.5.2013 cena (v Kč): 35 nosič: P SUŘ

Čížková, M.: Matematika pro 3. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit 1 a 2); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 12384/2008-22 ze dne: 25.7.2008 platí do: 25.79.2014 cena (v Kč): 97 + 69 nosič: P SUŘ

Eiblová, L; Melichar, J.; Ausbergerová, M.; Šestáková, M.: Matematika pro 4. ročník zájkladní školy 

(učebnice a pracovní sešit 1 a 2); vydání: 1.

SPN, a.s.

čj.: 8918/2009-22 ze dne: 11.6.2009 platí do: 11.6.2015 cena (v Kč): 97 + po 79 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 sešit, 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

Potůčková, J.: Matematika pro 3. ročník ZŠ, 1.-3. díl (učebnice, procvičovací sešit); vydání: 2., platnost doložky prodloužena Studio 1+1

čj.: 26709/2006-22 ze dne: 16.5.2007 platí do: 16.5.2013 cena (v Kč): U 49, 46, 45, PS po 27 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 / Matematika a její aplikace (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

Binterová, H.; Fuchs, E.; Tlustý, P.: Matematika 6 – Aritmetika, Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 9858/2007-22 ze dne: 8.6.2007 platí do: 8.6.2013 cena (v Kč): U po 129 + PS po 69 nosič: P SUŘ

Binterová, H.; Fuchs, E.; Tlustý, P.: Matematika 7 – Aritmetika, Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 8836/2008-22 ze dne: 23.7.2008 platí do: 23.7.2014 cena (v Kč): U po 129 + PS po 69 nosič: P SUŘ

Binterová, H.; Fuchs, E.; Tlustý, P.: Matematika 8 – Aritmetika, Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 7206/2009-22 ze dne: 16.6.2009 platí do: 16.6.2015 cena (v Kč): U po 139 + 99 

+ PS po 69

nosič: P SUŘ

Rosecká, Z. a kol.: Algebra 8, Geometrie 8, pracovní sešity Počtářské chvilky 8, Rovnice, slovní úlohy I, Geometrie 8; 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Nová škola

čj.: 13966/2009-22 ze dne: 21.7.2009 platí do: 21.7.2015 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.: 13966/2009-22 ze dne: 21.7.2009 platí do: 21.7.2015 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.: 13966/2009-22 ze dne: 21.7.2009 platí do: 21.7.2015 cena (v Kč): U po 54, PS po 22 nosič: P SUŘ

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.: 13966/2009-22 ze dne: 21.7.2009 platí do: 21.7.2015 cena (v Kč): U po 54, PS po 22 nosič: P SUŘ

Hricz, M.: Matematické … minutovky 6. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1. Prodos

čj.: 9725/2009-22 ze dne: 15.6.2009 platí do: 15.6.2015 cena (v Kč): po 30 nosič: P SUŘ

Hricz, M.: Matematické … minutovky 7. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1. Prodos

čj.: 9725/2009-22 ze dne: 15.6.2009 platí do: 15.6.2015 cena (v Kč): po 30 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, 70/133 + po 42/63 nosič: P SUŘ
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Molnár, J. a kol.: Matematika pro 7. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit 1, 2 – žákovská/učitelská verze); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena

Prodos

čj.: 17175/2005-22 ze dne: 11.4.2005 platí do: 11.4.2011 cena (v Kč): 99/133 + po 45/63 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 45 nosič: P SUŘ

Molnár, J. a kol.: Matematika pro 9. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit – žákovská/učitelská verze); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena

Prodos

čj.: 1785/2007-22 ze dne: 22.3.2007 platí do: 22.3.2013 cena (v Kč): 99/133 + po 42/63 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 

konstrukce; 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.: 29327/2007-22 ze dne: 22.2.2008 platí do: 22.2.2014 cena (v Kč): 66 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.: 2871/2009-22 ze dne: 12.3.2009 platí do: 12.3.2015 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.: 29327/2007-22 ze dne: 22.2.2008 platí do: 22.2.2014 cena (v Kč): 64 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.: 29327/2007-22 ze dne: 22.2.2008 platí do: 22.2.2014 cena (v Kč): 64 nosič: P SUŘ

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií – Trojúhelníky 

a čtyřúhelníky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Prometheus

čj.: 29327/2007-22 ze dne: 22.2.2008 platí do: 22.2.2014 cena (v Kč): 66 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.: 29327/2007-22 ze dne: 22.2.2008 platí do: 22.2.2014 cena (v Kč): 64 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.: 2871/2009-22 ze dne: 12.3.2009 platí do: 12.3.2015 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.: 29327/2007-22 ze dne: 22.2.2008 platí do: 22.2.2014 cena (v Kč): 66 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.: 2871/2009-22 ze dne: 12.3.2009 platí do: 12.3.2015 cena (v Kč): 58 nosič: P SUŘ
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Šarounová, A. a kol.: Matematika 6, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus

čj.: 29326/2007-22 ze dne: 12.3.2008 platí do: 12.3.2014 cena (v Kč): 72 nosič: P SUŘ

Šarounová, A. a kol.: Matematika 7, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Prometheus

čj.: 2868/2009-22 ze dne: 12.3.2009 platí do: 12.3.2015 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.: 2870/2009-22 ze dne: 12.3.2009 platí do: 12.3.2015 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.: 2870/2009-22 ze dne: 12.3.2009 platí do: 12.3.2015 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.: 2870/2009-22 ze dne: 12.3.2009 platí do: 12.3.2015 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): 66 nosič: P SUŘ

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): 66 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): 66 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

Půlpán, Z. a kol.: Matematika pro 6. ročník ZŠ – Aritmetika (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 7796/2007-22 ze dne: 21.6.2007 platí do: 21.6.2013 cena (v Kč): po 85 + po 65 nosič: P SUŘ

Půlpán, Z. a kol.: Matematika pro 6. ročník ZŠ – Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 7796/2007-22 ze dne: 21.6.2007 platí do: 21.6.2013 cena (v Kč): po 85 + po 65 nosič: P SUŘ
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Půlpán, Z. a kol.: Matematika pro 7. ročník ZŠ – Aritmetika (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 3886/2008-22 ze dne: 22.5.2008 platí do: 22.5.2014 cena (v Kč): 87 + 65 nosič: P SUŘ

Půlpán, Z. a kol.: Matematika pro 7. ročník ZŠ – Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 3886/2008-22 ze dne: 22.5.2008 platí do: 22.5.2014 cena (v Kč): 88 + 65 nosič: P SUŘ

Půlpán, Z. a kol.: Matematika pro 8. ročník ZŠ – Algebra (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 2829/2009-22 ze dne: 10.4.2009 platí do: 10.4.2015 cena (v Kč): 97 + 69 nosič: P SUŘ

Půlpán, Z. a kol.: Matematika pro 8. ročník ZŠ – Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 2829/2009-22 ze dne: 10.4.2009 platí do: 10.4.2015 cena (v Kč): 97 + 69 nosič: P SUŘ

Prvouka / Člověk a jeho svět

Rezutková, H.; Švejdová, V.: Cestička do školy I, II (Prvouka pro 1. ročník); vydání: 2., přepracované Alter

čj.: 11639/2007-22 ze dne: 19.4.2007 platí do: 19.4.2013 cena (v Kč): 39 + 39 nosič: P SUŘ

Bradáčová, L.; Špika, M.: Prvouka pro 3. ročník, I. a II. díl (učebnice a pracovní listy); vydání: 1. Alter

čj.: 14723/2007-22 ze dne: 9.7.2007 platí do: 9.7.2013 cena (v Kč): 57 + 61 nosič: P SUŘ

Rezutková, H.: Svět okolo nás – Prvouka pro 2. ročník (učebnice, pracovní sešit 1., 2., 3. díl); vydání: 1. Alter

čj.: 4465/2007-22 ze dne: 12.3.2007 platí do: 12.3.2013 cena (v Kč): 52 + 43 + 43 + 46 nosič: P SUŘ

Antoš, I.; Johnová, J.; Kuchtová, V.; Vágová, M.: Můj svět a pohádka (učebnice a pracovní listy); vydání: 1. Dialog

čj.: 4560/2007-22 ze dne: 20.2.2007 platí do: 20.2.2013 cena (v Kč): 139 + 59 nosič: P SUŘ

Antoš, I.; Johnová, J.; Kuchtová, V.; Vágová, M.: Objevuji svět (učebnice a pracovní listy); vydání: 1. Dialog

čj.: 3250/2009-22 ze dne: 14.4.2009 platí do: 14.4.2015 cena (v Kč): 149 + 59 nosič: P SUŘ

Antoš, I.; Johnová, J.; Kuchtová, V.; Vágová, M.: Poznávám svět (učebnice a pracovní listy); vydání: 1. Dialog

čj.: 29212/2007-22 ze dne: 7.1.2008 platí do: 7.1.2014 cena (v Kč): 139 + 49 nosič: P SUŘ

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

Adámková, P.; Horáčková, M.; Korytiák, S.; Palková, M.; Prokešová, L.; Vance, K.: Člověk a jeho svět pro 2. ročník ZŠ 

(učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

Didaktis

čj.: 9875/2007-22 ze dne: 27.4.2007 platí do: 27.4.2013 cena (v Kč): 89 + 59 nosič: P SUŘ

Frýzová, I.; Komaňská, R.; Laštovková, Š.; Blažková, J.: Člověk a jeho svět pro 3. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); 

vydání: 1.

Didaktis

čj.: 6053/2008-22 ze dne: 15.4.2008 platí do: 15.4.2014 cena (v Kč): 109 + 76 nosič: P SUŘ

kolektiv autorů: Člověk a jeho svět pro 4. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Didaktis

čj.: 6916/2009-22 ze dne: 29.5.2015 platí do: 29.5.2015 cena (v Kč): 119 + 79 nosič: P SUŘ

Kvasničková, D.; Danielovská, V.: Prvouka pro 3. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fortuna

čj.: 20406/2008-22 ze dne: 26.2.2009 platí do: 26.2.20015 cena (v Kč): 89 + 59 nosič: P SUŘ

Dvořáková, M.; Stará, J.: Prvouka pro 1. ročník základní školy; vydání: 1. Fraus

čj.: 2468/2007-22 ze dne: 10.4.2007 platí do: 10.4.2013 cena (v Kč): 99 nosič: P SUŘ

Dvořáková, M.; Stará, J.: Prvouka pro 2. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 12206/2008-22 ze dne: 1.9.2008 platí do: 1.9.2014 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Dvořáková, M.; Stará, J.; Frýzová, I.: Prvouka pro 3. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 13784/2009-22 ze dne: 5.8.2009 platí do: 5.8.2015 cena (v Kč): 99 + 39 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

Fukanová, J.; Štiková, V.: Já a můj svět – 1. ročník (pracovní učebnice prvouky pro 1. období RVP ZV); vydání: 1. Nová škola

čj.: 14137/2007-22 ze dne: 18.7.2007 platí do: 18.7.2013 cena (v Kč): 65 nosič: P SUŘ

Štiková, V.: Já a můj svět – prvouka pro 2. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Nová škola

čj.: 5494/2008-22 ze dne: 15.4.2008 platí do: 15.4.2014 cena (v Kč): 78 + 68 nosič: P SUŘ

Štiková, V.: Já a můj svět – prvouka pro 3. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Nová škola

čj.: 11982/2008-22 ze dne: 25.7.2008 platí do: 25.7.2014 cena (v Kč): 78 + 68 nosič: P SUŘ

Danielková, H.: Člověk a jeho svět pro 1. ročník; vydání: 1. Prodos

čj.: 2460/2007-22 ze dne: 17.7.2007 platí do: 17.7.2013 cena (v Kč): 48 nosič: P SUŘ
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Danielková, H.: Člověk a jeho svět pro 2. ročník; vydání: 1. Prodos

čj.: 2460/2007-22 ze dne: 17.7.2007 platí do: 17.7.2013 cena (v Kč): 48 nosič: P SUŘ

Danielková, H.; Malý, R.: Člověk a jeho svět pro 3. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Prodos

čj.: 9874/2007-22 ze dne: 22.5.2007 platí do: 22.5.2013 cena (v Kč): 53 + 38 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

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

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. třídu ZŠ (1. a 2. díl); vydání: 1. Studio 1+1

čj.: 11217/2009-22 ze dne: 25.6.2009 platí do: 25.6.2015 cena (v Kč): 55 + 53 nosič: P SUŘ

Přírodověda / Člověk a jeho svět

Čížková, V.; Bradáčová, L.: Přehledy živé přírody pro 3. až 5. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 18003/2007-22 ze dne: 29.10.2007 platí do: 29.10.2013 cena (v Kč): 60 nosič: P SUŘ

Kholová, H.: Přírodověda pro 4. ročník, 1. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 18003/2007-22 ze dne: 29.10.2007 platí do: 29.10.2013 cena (v Kč): 52 nosič: P SUŘ

Novotný, A. a kol.: Přírodověda pro 4. ročník, 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 18003/2007-22 ze dne: 29.10.2007 platí do: 29.10.2013 cena (v Kč): 49 nosič: P SUŘ

Kholová, H.: Přírodověda pro 5. ročník, 1. díl – Život na Zemi; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 18003/2007-22 ze dne: 29.10.2007 platí do: 29.10.2013 cena (v Kč): 50 nosič: P SUŘ

Holovská, H.; Rükl, A.: Přírodověda pro 5. ročník, 2. díl – Země ve vesmíru; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 18003/2007-22 ze dne: 29.10.2007 platí do: 29.10.2013 cena (v Kč): 35 nosič: P SUŘ

Bradáč, P.; Kolář, M.: Přírodověda pro 5. ročník, 3. díl – Člověk a technika; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 18003/2007-22 ze dne: 29.10.2007 platí do: 29.10.2013 cena (v Kč): 35 nosič: P SUŘ

Kulich, J.; Bittmanová, K.: Co Anička a Martin dovedou, Učebnice ekologické a environmentální výchovy pro 1. stupeň 

základní školy; vydání: 1.

Arsci

čj.: 29786/2007-22 ze dne: 24.1.2008 platí do: 24.1.2014 cena (v Kč): 65 nosič: P SUŘ

Kulich, J.; Bittmanová, K.: Co si pamatuje (nejen) babička (učebnice a pracovní sešit pro ekologickou výchovu 

na 1. stupni ZŠ); vydání: 1.

Arsci

čj.: 16459/2008-22 ze dne: 23.9.2008 platí do: 23.9.2014 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Lachmann, P.; Bittmanová, K.: Od energie k odpadům (učebnice a pracovní sešit pro ekologickou výchovu 

na 1. stupni ZŠ); vydání: 1.

Arsci

čj.: 16457/2008-22 ze dne: 21.10.2008 platí do: 21.10.2014 cena (v Kč): 68 nosič: P SUŘ

Kulich, J.; Bittmanová, K.: S Martinem a Petrem širým světem (Učebnice ekologické a environmentální výchovy 

pro 1. stupeň základní školy); vydání: 1.

Arsci

čj.: 17348/2007-22 ze dne: 16.8.2007 platí do: 16.8.2013 cena (v Kč): 65 nosič: P SUŘ

Kvasničková, D.; Froněk, J.: Přírodověda pro 4. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2., platnost doložky 

prodloužena

Fortuna

čj.: 18937/2007-22 ze dne: 14.1.2008 platí do: 14.1.2014 cena (v Kč): 89 + 49 nosič: P SUŘ

Kvasničková, D.; Froněk, J.: Přírodověda pro 5. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2., platnost doložky 

prodloužena

Fortuna

čj.: 18937/2007-22 ze dne: 14.1.2008 platí do: 14.1.2014 cena (v Kč): 89 + 49 nosič: P SUŘ

Štiková, V.: Přírodověda 4 pro 4. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena Nová škola

čj.: 9296/2009-22 ze dne: 22.6.2009 platí do: 22.6.2015 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

Jančová, M.; Grigárková, M.: Člověk a jeho zdraví (pro 4. a 5. ročník ZŠ) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., Prodos

čj.: 9885/2008-22 ze dne: 30.6.2008 platí do: 30.6.2014 cena (v Kč): 70 + 40 nosič: P SUŘ

Dančák, M.: Rozmanitost přírody  (pro 4. a 5. ročník ZŠ) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Prodos

čj.: 9885/2008-22 ze dne: 30.6.2008 platí do: 30.6.2014 cena (v Kč): 80 + 40 nosič: P SUŘ
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Vlastivěda / Člověk a jeho svět

Čapka, F.: Člověk a jeho svět – Obrazy z novějších českých dějin (učebnice a pracovní listy); vydání: 3., 

platnost doložky prodloužena

Alter

čj.: 18528/2007-22 ze dne: 19.2.2008 platí do: 19.2.2010 cena (v Kč): 58 + 32 nosič: P SUŘ

Harna, J.: Člověk a jeho svět – Obrazy ze starších českých dějin (učebnice a pracovní listy); vydání: 3., 

platnost doložky prodloužena

Alter

čj.: 18528/2007-22 ze dne: 19.2.2008 platí do: 19.2.2010 cena (v Kč): 58 + 32 nosič: P SUŘ

Chalupa, P. a kol.: Člověk a jeho svět – Putování po České republice (učebnice a pracovní listy); vydání: 2., 

platnost doložky prodloužena

Alter

čj.: 7129/2008-22 ze dne: 26.5.2008 platí do: 26.5.2014 cena (v Kč): 58 + 24 nosič: P SUŘ

Chalupa, P. a kol.: Člověk a jeho svět – Putování po Evropě (učebnice a pracovní listy); vydání: 2., 

platnost doložky prodloužena

Alter

čj.: 7129/2008-22 ze dne: 26.5.2008 platí do: 26.5.2014 cena (v Kč): 58 + 20 nosič: P SUŘ

Čapka, F.; Klíma, B.: Příloha k učebnicím Obrazy z českých dějin pro 4. a 5. ročník ZŠ; vydání: 3., 

platnost doložky prodloužena

Alter

čj.: 18528/2007-22 ze dne: 19.2.2008 platí do: 19.2.2010 cena (v Kč): 21 nosič: P SUŘ

Chalupa, P.: Vlastivěda – Naše vlast (učebnice a pracovní listy); vydání: 2., platnost doložky prodloužena Alter

čj.: 7129/2008-22 ze dne: 16.4.2008 platí do: 16.4.2014 cena (v Kč): 58 + 24 nosič: P SUŘ

Mandelová, H.: Moje vlast je v Evropě; vydání: 1. Dialog

čj.: 4071/2008-22 ze dne: 14.5.2008 platí do: 14.5.2014 cena (v Kč): 149 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

Klímová a kol.: Vlastivědné mapy pro 1. stupeň základních škol; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Kartografi e Praha

čj.: 486/2009-22 ze dne: 30.3.2009 platí do: 30.3.2015 cena (v Kč): 85 nosič: P SUŘ

Semotanová, E.: Dějiny trochu jinak: Doba císaře Františka Josefa I. (19. století); vydání: 1. Kartografi e Praha

čj.: 8578/2009-22 ze dne: 25.1.2010 platí do: 25.1.2016 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Semotanová, E.: Dějiny trochu jinak: Doba císaře Josefa II. (19. století); vydání: 1. Kartografi e Praha

čj.: 8578/2009-22 ze dne: 25.1.2010 platí do: 25.1.2016 cena (v Kč): 59 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

Semotanová, E.: Dějiny trochu jinak: Doba prezidentů Masaryka a Beneše (20. století); vydání: 1. Kartografi e Praha

čj.: 8578/2009-22 ze dne: 25.1.2010 platí do: 25.1.2016 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Červinka, P.: Atlas ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni ZŠ; vydání: 1. Nakladatelství 

České geografi cké 

společnosti

čj.: 12746/2008-22 ze dne: 29.8.2008 platí do: 29.8.2014 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Matušková, A.: Lidé kolem nás (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Nakladatelství 

České geografi cké 

společnosti

čj.: 20405/2008-22 ze dne: 5.11.2008 platí do: 5.11.2014 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Matušková, A.: Místo, kde žijeme (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Nakladatelství 

České geografi cké 

společnosti

čj.: 20405/2008-22 ze dne: 5.11.2008 platí do: 5.11.2014 cena (v Kč): nosič: P SUŘ
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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.; Tabarková, J.: Vlastivěda 4 – Poznáváme naši vlast (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena

Nová škola

čj.: 19471/2009-22 ze dne: 2.10.2009 platí do: 2.10.2015 cena (v Kč): 85 + 45 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

Mikulenková, L.: Lidé a čas (pro 4. a 5. ročník ZŠ) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Prodos

čj.: 9885/2008-22 ze dne: 30.6.2008 platí do: 30.6.2014 cena (v Kč): 80 + 40 nosič: P SUŘ

Šulcová, K.: Lidé kolem nás (pro 4. a 5. ročník ZŠ) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Prodos

čj.: 9885/2008-22 ze dne: 30.6.2008 platí do: 30.6.2014 cena (v Kč): 70 + 46 nosič: P SUŘ

Smolová, I.; Szcyrba, Z.: Místo, kde žijeme (pro 4. a 5. ročník ZŠ) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Prodos

čj.: 9885/2008-22 ze dne: 30.6.2008 platí do: 30.6.2014 cena (v Kč): 90 + 40 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

Chalupa, P.; Dvořáková, M.; Čechurová, M.: Vlastivěda pro 4. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 21799/2009-22 ze dne: 3.2.2010 platí do: 3.2.2016 cena (v Kč): 95 + 65 nosič: P SUŘ

Chalupa, P.; Dvořáková, M.; Čechurová, M.: Vlastivěda pro 5. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 21799/2009-22 ze dne: 3.2.2010 platí do: 3.2.2016 cena (v Kč): 95 + 65 nosič: P SUŘ

Chemie

Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J.: Základy chemie 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 3., doložka prodloužena Fortuna

čj.: 22795/2008-22 ze dne: 8.12.2008 platí do: 8.12.2014 cena (v Kč): 115 + 55 nosič: P SUŘ

Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J.: Základy chemie 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 3., doložka prodloužena Fortuna

čj.: 22795/2008-22 ze dne: 8.12.2008 platí do: 8.12.2014 cena (v Kč): 115 + 55 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): 89 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.: 12370/2008-22 ze dne: 18.8.2008 platí do: 18.8.2014 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.: 12370/2008-22 ze dne: 18.8.2008 platí do: 18.8.2014 cena (v Kč): 99 + 59 nosič: P SUŘ

Beneš, P.; Pumpr, V.; Frýzková: Základy praktické chemie a náš život (pracovní sešit); vydání: 1. doložka prodloužena Fortuna

čj.: 12370/2008-22 ze dne: 18.8.2008 platí do: 18.8.2014 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ

Škoda, J.; Doulík, P.; Pánek, J.; Jodas, B.: 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

Škoda, J.; Doulík, P.; Šmídl, M.; Jodas, B.: Chemie pro 9. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 7379/2007-22 ze dne: 20.6.2007 platí do: 20.6.2013 cena (v Kč): 98 + 49 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

Mach, J.; Plucková, I.; Šibor, J.: Chemie 8 – Úvod do obecné a anorganické chemie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Nová škola

čj.: 29472/2009-22 ze dne: 24.2.2010 platí do: 24.2.2016 cena (v Kč): 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
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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

Rauner, K. a kol.: Fyzika pro 8. ročník ZŠ a tercii víceletého gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 9834/2006-22 ze dne: 19.6.2006 platí do: 19.6.2012 cena (v Kč): 119 + 59 nosič: P SUŘ

Rauner, K. a kol.: Fyzika pro 9. ročník ZŠ a kvartu víceletého gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 10895/2007-22 ze dne: 29.6.2007 platí do: 29.6.2013 cena (v Kč): 139 + 65 nosič: P SUŘ

Kubínek, R.; Davidová, J.; Holubová, R.; Weinlich, R.; : Fyzika I, 1. a 2. díl (učebnice a pracovní sešit); 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, 1. díl (učebnice a pracovní sešit); 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

Banáš, P.; Kubínek, R.; Holubová, R. a kol.: Fyzika II, 2. díl (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Prodos

čj.: 11214/2009-22 ze dne: 13.7.2009 platí do: 13.7.2015 cena (v Kč): 64 + 35 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): 42 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): 46 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): 44 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): 48 nosič: P SUŘ

Kolářová, R.; Bohuněk, J.: Fyzika pro 6. ročník ZŠ; vydání: 3., platnost doložky prodloužena Prometheus

čj.: 29328/2007-22 ze dne: 5.2.2008 platí do: 5.2.2014 cena (v Kč): 96 nosič: P SUŘ

Kolářová, R.; Bohuněk, J.: Fyzika pro 7. ročník ZŠ; vydání: 2., přepracované vydání Prometheus

čj.: 2873/2009-22 ze dne: 12.3.2009 platí do: 12.3.2015 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): 122 + 44 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): 122 + 44 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): 122 + 44 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): 122 + 44 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

Tesař, J.; Jáchim, F.: Fyzika II (Síla a její účinky – pohyb těles); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 23207/2007-22 ze dne: 15.1.2008 platí do: 15.1.2014 cena (v Kč): 85 nosič: P SUŘ

Tesař, J.; Jáchim, F.: Fyzika III (Mechanické vlastnosti látek, mechanika tekutin, světelné děje); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 11640/2008-22 ze dne: 25.7.2008 platí do: 25.7.2014 cena (v Kč): 85 nosič: P SUŘ
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Tesař, J.; Jáchim, F.: Fyzika IV (Elektromagnetické děje); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 12724/2009-22 ze dne: 13.7.2009 platí do: 13.7.2015 cena (v Kč): 85 nosič: P SUŘ

Rosecká, Z.; Míček A.: Fyzika – učebnice pro 6. ročník, Zápisník mladého fyzika (1. pracovní sešit pro činnostní výuku fyzika); 

vydání: 1.

Tvořivá škola, o.s.

čj.: 4385/2009-22 ze dne: 23.2.2009 platí do: 23.2.2015 cena (v Kč): 113 + 53,50 nosič: P SUŘ

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

Čabradová, V. a kol.: Přírodopis 6 pro základní školy víceletá gymnázia (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.; Hasch, F.; Sejpka, J.; Vaněčková, I.: Přírodopis 6 pro základní školy víceletá gymnázia (učebnice); vydání: 1.,

platnost doložky prodloužena

Fraus

čj.: 19355/2009-22 ze dne: 18.12.2009 platí do: 18.12.2015 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Čabradová, V. a kol.: Přírodopis 7 pro základní školy a víceletá gymnázia (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

Přírodopis 8 pro základní školy a víceletá gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 13176/2006-22 ze dne: 1.8.2006 platí do: 1.8.2012 cena (v Kč): 129 + 59 nosič: P SUŘ

Švecová, M.; Matějka, D.: Přírodopis 9 pro základní školy a víceletá gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 18003/2007-22 ze dne: 25.9.2007 platí do: 25.9.2013 cena (v Kč): 139 + 65 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

Konětopský, A.; Musilová, E.; Vlk, R.: Přírodopis 6, 1. díl – Úvod do učiva přírodopisu; vydání: 1. Nová škola

čj.: 10896/2007-22 ze dne: 22.6.2007 platí do: 22.6.2013 cena (v Kč): 70 nosič: P SUŘ

Kubešová, S.; Vlk, R.: Přírodopis 6, 2. díl – Bezobratlí živočichové; vydání: 1. Nová škola

čj.: 10896/2007-22 ze dne: 22.6.2007 platí do: 22.6.2013 cena (v Kč): 70 nosič: P SUŘ

Hedvábná, H. a kol.: Přírodopis 7, 1. díl – Botanika; vydání: 1. Nová škola

čj.: 5662/2008-22 ze dne: 5.5.2008 platí do: 5.5.2014 cena (v Kč): 70 nosič: P SUŘ

Rychnovský, B.; Odstrčil, M.; Popelková, P.; Kubešová, S.: Přírodopis 7, 1. díl – Strunatci; vydání 1. Nová škola

čj.: 5662/2008-22 ze dne: 5.5.2008 platí do: 5.5.2014 cena (v Kč): 70 nosič: P SUŘ

Drozdová, E.; Klinkovská, L.; Lízal, P.: Přírodopis 8, Biologie člověka; vydání 1. Nová škola

čj.: 6918/2009-22 ze dne: 28.4.2009 platí do: 28.4.2015 cena (v Kč): 95 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.: 20377/2009-22 ze dne: 18.12.2009 platí do: 18.12.2015 cena (v Kč): 99 + 35 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.; Bičíková, L.; Tomančáková, M.: Přírodopis 9 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena

Prodos

čj.: 14332/2006-22 ze dne: 11.8.2006 platí do: 11.8.2012 cena (v Kč): 89 + 35 nosič: P SUŘ
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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

Černík, V.; Martinec, Z.; Vítek, J.: Přírodopis IV pro 9. ročník ZŠ – Mineralogie a geologie; vydání: 1., 

platnost doložky prodloužena

SPN, a.s.

čj.:17474/2009-22 ze dne: 19.11.2009 platí do: 19.11.2015 cena (v Kč): 98 nosič: P SUŘ

Černík, V.; Vaněk, J, ; Martinec, Z.; Hamerská, M.: Přírodopis pro 6. ročník základní školy (zoologie, botanika); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 8382/2007-22 ze dne: 20.6.2007 platí do: 20.6.2013 cena (v Kč): 119 nosič: P SUŘ

Černík, V.; Vaněk, J, ; Martinec, Z.; Hamerská, M.: Přírodopis pro 7. ročník základní školy (zoologie, botanika); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 29659/2007-22 ze dne: 26.5.2008 platí do: 26.5.2014 cena (v Kč): 115 nosič: P SUŘ

Černík, V. a kol.: Přírodopis pro 8. ročník základní školy (biologie člověka); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 24966/2008-22 ze dne: 11.4.2009 platí do: 11.4.2015 cena (v Kč): 109 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): 47 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): 57 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): 47 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

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. a kol.: Zeměpis 6 pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Fraus

čj.: 7352/2009-22 ze dne: 1.6.2009 platí do: 1.6.2015 cena (v Kč): 149 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

Marada, M. a kol.: Zeměpis pro 9. ročník základní školy a víceleté gymnázium; vydání: 1. Fraus

čj.: 20716/2007-22 ze dne: 10.12.2007 platí do: 10.12.2013 cena (v Kč): 149 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

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
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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 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

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: 3. aktualizované a rozšířené vydání, platnost doložky prodloužena Nakladatelství 

České geografi cké 

společnosti

čj.: 864/2008-22 ze dne: 8.4.2008 platí do: 8.4.2014 cena (v Kč): 109 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. a kol.: Zeměpis naší vlasti; vydání: 3. upravené vydání, platnost doložky prodloužena Nakladatelství 

České geografi cké 

společnosti

čj.: 864/2008-22 ze dne: 8.4.2008 platí do: 8.4.2014 cena (v Kč): 115 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. a kol.: Zeměpis světa 2 (Amerika, Asie); vydání: 3., doložka prodloužena Nakladatelství 

České geografi cké 

společnosti

čj.: 13299/2007-22 ze dne: 6.9.2007 platí do: 6.9.2013 cena (v Kč): 87 nosič: P SUŘ

Jeřábek, M.; Vilímek, V.: Zeměpis světa 3 (Evropa); vydání: 3., doložka prodloužena Nakladatelství 

České geografi cké 

společnosti

čj.: 18158/2007-22 ze dne: 3.10.2007 platí do: 3.10.2013 cena (v Kč): 87 nosič: P SUŘ

Novák, S.; Štefl , V.; Trna, J.; Weinhöfer, M.: Zeměpis 6, 1. díl – Vstupte na planetu Zemi; vydání: 1. Nová škola

čj.: 8665/2007-22 ze dne: 9.5.2007 platí do: 9.5.2013 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Hübelová, D.; Novák, S.; Weinhöfer, M.: Zeměpis 6, 2. díl – Přírodní obraz Země; vydání: 1. Nová škola

čj.: 8665/2007-22 ze dne: 9.5.2007 platí do: 9.5.2013 cena (v Kč): nosič: P SUŘ
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Chalupa, P.; Kolejka, J.; Svatoňová, H.: Zeměpis 7 – Putování po světadílech (1. a 2. díl); vydání: 1. Nová škola

čj.: 7271/2008-22 ze dne: 2.6.2008 platí do: 2.6.2014 cena (v Kč): 150 nosič: P SUŘ

Borecký, D.; Novák, S.; Chalupa, P.: Zeměpis 8 – Česká republika; vydání: 1. Nová škola

čj.: 4920/2009-22 ze dne: 10.4.2009 platí do: 10.4.2015 cena (v Kč): 75 nosič: P SUŘ

Hübelová, D.; Chalupa, P.: Zeměpis 8 – Evropa; vydání: 1. Nová škola

čj.: 4920/2009-22 ze dne: 10.4.2009 platí do: 10.4.2015 cena (v Kč): 75 nosič: P SUŘ

Chalupa, P.; Hübelová, D. : Zeměpis 9 – Lidé a hospodářství; vydání: 1. Nová škola

čj.: 29478/2009-22 ze dne: 20.1.2010 platí do: 20.1.2016 cena (v Kč): 85 nosič: P SUŘ

Voženílek, V.; Szczyrba, Z.: Geografi a 4 – Republika Czeska (učebnice a pracovní sešit) – pro školy s polským jazykem

vyučovacím; vydání: 1.

Prodos

čj.: 1581/2009-60 ze dne: 10.3.2009 platí do: 10.3.2015 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

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 86/126, PS 42 nosič: P SUŘ

Voženílek, V.; Demek, J.: Zeměpis 2 – Zeměpis oceánů a světadílů (1) (učebnice a pracovní sešit – žákovská/učitelská verze); 

vydání: 2.

Prodos

čj.: 2101/2007-22 ze dne: 20.7.2007 platí do: 20.7.2013 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: 2.

Prodos

čj.: 2101/2007-22 ze dne: 20.7.2007 platí do: 20.7.2013 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., 

platnost doložky prodloužena

Prodos

čj.: 12589/2008-22 ze dne: 14.7.2008 platí do: 14.7.2014 cena (v Kč): U 118/147, PS 45 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., platnost doložky prodloužena

Prodos

čj.: 16800/2009-22 ze dne: 24.8.2009 platí do: 24.8.2015 cena (v Kč): U 115, 50/147, PS 42 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. a kol.: Zeměpis 8 pro základní školy – Lidé a hospodářství (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.,

platnost doložky prodloužena

SPN, a.s.

čj.: 11218/2009-22 ze dne: 22.6.2009 platí do: 22.6.2015 cena (v Kč): 109 + 65 nosič: P SUŘ

Demek, J. a kol.: Zeměpis 9 pro základní školy – Česká republika (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 11589/2008-22 ze dne: 15.8.2008 platí do: 15.8.2014 cena (v Kč): 109 + 65 nosič: P SUŘ

Demek, J.; Horník, S. a kol.: Zeměpis I pro základní školy – Planeta Země (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 27149/2006-22 ze dne: 19.4.2007 platí do: 19.4.2013 cena (v Kč): 95 + 65 nosič: P SUŘ

Demek, J.; Mališ, I.: Zeměpis pro 7. ročník základní školy – Zeměpis světadílů (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 27655/2007-22 ze dne: 12.2.2008 platí do: 12.2.2014 cena (v Kč): 109 + 65 nosič: P SUŘ

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., 

platnost doložky prodloužena

Dialog

čj.: 9133/2009-22 ze dne: 20.4.2009 platí do: 20.4.2015 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.: 9133/2009-22 ze dne: 20.4.2009 platí do: 20.4.2015 cena (v Kč): 249 nosič: P SUŘ
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Mandelová, H.; Kunstová, E.; Pařízková, I.: Dějiny pravěku a starověku pro 6. ročník ZŠ a pro primu osmiletého gymnázia); 

vydání: 2.

Dialog

čj.: 12482/2007-22 ze dne: 25.5.2007 platí do: 25.5.2013 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 osmiletého 

gymnázia); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Dialog

čj.: 16122/2008-22 ze dne: 7.8.2008 platí do: 7.8.2014 cena (v Kč): 249 nosič: P SUŘ

kol.: Dějepis 6 (učebnice a pracovní sešit s přílohou přehled učiva); vydání: 1. Fraus

čj.: 6871/2007-22 ze dne: 30.3.2007 platí do: 30.3.2013 cena (v Kč): 149 + 59 nosič: P SUŘ

Velinský, T.; Bartáková, E. a kol.: Dějepis 7 – Středověk a počátky nové doby (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Fraus

čj.: 3394/2009-22 ze dne: 25.2.2009 platí do: 25.2.2015 cena (v Kč): 159 + 69 nosič: P SUŘ

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

Bednaříková, J.; Kysučan, L.; Fejfušová, M.: Dějepis 6 (pravěk, starověk); vydání: 1. Nová škola

čj.: 11653/2007-22 ze dne: 15.5.2007 platí do: 15.5.2013 cena (v Kč): 90 nosič: P SUŘ

Vykoupil, V.; Antonín, R.; Fejfušová, M.: Dějepis 7 (středověk a počátku novověku); vydání: 1. Nová škola

čj.: 4552/2008-22 ze dne: 14.3.2008 platí do: 14.3.2014 cena (v Kč): 95 nosič: P SUŘ

Vykoupil, L.; Čapka, F.: Dějepis 8 (novověk); vydání: 1. Nová škola

čj.: 1657/2009-22 ze dne: 26.1.2009 platí do: 26.1.2015 cena (v Kč): 95 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

Trapl, M.; Traplová, J.; Hýsek, O. a kol.: Dějepis 8 – Novověk (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Prodos

čj.: 17912/2008-22 ze dne: 7.11.2008 platí do: 7.11.2014 cena (v Kč): 140 + 35 nosič: P SUŘ

Burešová, J.; Hýsek, O.; Schulzová, E.: Dějepis 9 – Moderní dějiny (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. Prodos

čj.: 13142/2008-22 ze dne: 16.9.2008 platí do: 16.9.2014 cena (v Kč): 140 + 35 nosič: P SUŘ

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

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.: 15383/2008-22 ze dne: 25.7.2008 platí do: 25.7.2014 cena (v Kč): po 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.: 15383/2008-22 ze dne: 25.7.2008 platí do: 25.7.2014 cena (v Kč): 49 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
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Augusta, P.; Honzák, F.; Gloser, J. J.: Pravěk a starověk (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPL - Práce

čj.: 20349/2007-22 ze dne: 20.11.2007 platí do: 20.11.2013 cena (v Kč): 99 + 59 nosič: P SUŘ

Picková, D.; Kubů, N.; Gloser, J. J.: Středověk (učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia a pracovní sešit); vydání: 1. SPL - Práce

čj.: 17167/2009-22 ze dne: 7.10.2009 platí do: 7.10.2015 cena (v Kč): nosič: P SUŘ

Válková, V.; Parkan, F.: Dějepis 6 – 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

Válková, V.; Parkan, F. a kol.: Dějepis 7 – středověk a raný novověk (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 16462/2007-22 ze dne: 19.7.2007 platí do: 19.7.2013 cena (v Kč): 119 + 59 nosič: P SUŘ

Válková, V.: Dějepis 8 – novověk (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 11608/2008-22 ze dne: 15.7.2008 platí do: 15.7.2014 cena (v Kč): 119 + 73 nosič: P SUŘ

Válková, V.: Dějepis 9 – nejnovější dějiny (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.

čj.: 5985/2009-22 ze dne: 23.6.2009 platí do: 23.6.2015 cena (v Kč): 119 + 69 nosič: P SUŘ

Občanská výchova / Výchova k občanství

Janošková, D.; Ondráčková, M.; Čečilová, A.: Občanská výchova, Rodinná výchova pro 6. ročník základní školy a primu 

víceletého gymnázia; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Fraus

čj.: 9298/2009-22 ze dne: 15.6.2009 platí do: 15.6.2015 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 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

Skácelová, J.; Mrázová, L.: Výchova k občanství 6; vydání: 1. Nová škola

čj.: 15059/2008-22 ze dne: 15.9.2008 platí do: 15.9.2014 cena (v Kč): 85 nosič: P SUŘ

Lunerová, J.; Štěrba, R.; Svobodová, M.: Výchova k občanství 7; vydání: 1. Nová škola

čj.: 22197/2009-22 ze dne: 1.12.2009 platí do: 1.12.2015 cena (v Kč): 85 nosič: P SUŘ

Rabiňáková, D. a kol.: Právo pro každého; vydání: 1., platnost doložky prodloužena Partners Czech

čj.: 7684/2008-22 ze dne: 28.5.2008 platí do: 28.5.2014 cena (v Kč): 400 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.: 20814/2009-22 ze dne: 29.10.2009 platí do: 29.10.2015 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.: 20814/2009-22 ze dne: 29.10.2009 platí do: 29.10.2015 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.: 20814/2009-22 ze dne: 29.10.2009 platí do: 29.10.2015 cena (v Kč): 42 + 25 nosič: P SUŘ

Jaglová, J.: Hudební výchova pro 4. ročník (učebnice, metodický průvodce a zpěvník); vydání: 1., platnost doložky 

prodloužena

Nová škola

čj.: 20814/2009-22 ze dne: 29.10.2009 platí do: 29.10.2015 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.: 20814/2009-22 ze dne: 29.10.2009 platí do: 29.10.2015 cena (v Kč): 42 + 25 nosič: P SUŘ
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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

Výtvarná výchova

Šamšula, P.: Obrazárna v hlavě 1, 2 (výtvarná čítanka pro 2.-5. ročník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce

čj.: 29641/2007-22 ze dne: 18.3.2008 platí do: 18.3.2014 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.: 29641/2007-22 ze dne: 18.3.2008 platí do: 18.3.2014 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.: 29641/2007-22 ze dne: 18.3.2008 platí do: 18.3.2014 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.: 29641/2007-22 ze dne: 18.3.2008 platí do: 18.3.2014 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.: 29641/2007-22 ze dne: 18.3.2008 platí do: 18.3.2014 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

Pracovní činnosti / Člověk a svět práce

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., upravené Fortuna

čj.: 24926/2006-22 ze dne: 8.2.2007 platí do: 8.2.2013 cena (v Kč): 59 nosič: P SUŘ
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Janda, O.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ – Elektrotechnika kolem nás; vydání: 2., upravené a přepracované Fortuna

čj.: 18557/2008-22 ze dne: 16.9.2008 platí do: 16.9.2014 cena (v Kč): 63 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 / Informační a komunikační technologie

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

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

Beneš, P. a kol.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Havárie s únikem nebezpečných látek, Radiační havárie); 

vydání: 1.

Fortuna

čj.: 19999/2008-22 ze dne: 14.11.2008 platí do: 14.11.2014 cena (v Kč): 55 nosič: P

Horská, V.; Marádová, E.; Slávik, D.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Sebeochrana a vzájemná pomoc); vydání: 2. Fortuna

čj.: 19999/2008-22 ze dne: 14.11.2008 platí do: 14.11.2014 cena (v Kč): 59 nosič: P

Herink, J.; Balek, V.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Živelní pohromy); vydání: 2. Fortuna

čj.: 19999/20082-22 ze dne: 14.11.2008 platí do: 14.11.2014 cena (v Kč): 59 nosič: P
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Danielovská, V.: Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 1. stupeň ZŠ; vydání: 2. Fortuna

čj.: 19999/2008-22 ze dne: 14.11.2008 platí do: 14.11.2014 cena (v Kč): 65 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

Hegerová, K.; Kašpar, M.; Patočková, D.; Polendová, J.; Ševeček, P.; Vacková, K.: Školní pravidla českého pravopisu; 

vydání: 2.

Lingea

čj.: 16536/2009-22 ze dne: 16.12.2009 platí do: 16.12.2015 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., platnost doložky prodloužena

SPL - Práce

čj.: 16580/2009-22 ze dne: 9.9.2009 platí do: 9.9.2015 cena (v Kč): nosič: P

Černoch, F.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Osobní bezpečí) – Neztratím se? Neztratím! 

(učebnice pro 1. ročník ZŠ); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

SPL - Práce

čj.: 16580/2009-22 ze dne: 9.9.2009 platí do: 9.9.2015 cena (v Kč): nosič: P

Černoch, F.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Osobní bezpečí) – Počítej se vším (učebnice pro 3. ročník ZŠ); 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena

SPL - Práce

čj.: 16580/2009-22 ze dne: 9.9.2009 platí do: 9.9.2015 cena (v Kč): nosič: P

Černoch, F.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Osobní bezpečí) – Pomáhám zraněným (učebnice pro 5. ročník ZŠ); 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena

SPL - Práce

čj.: 16580/2009-22 ze dne: 9.9.2009 platí do: 9.9.2015 cena (v Kč): nosič: P

Černoch, F.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Osobní bezpečí) – S mapou nezabloudím (učebnice pro 4. ročník ZŠ); 

vydání: 1., platnost doložky prodloužena

SPL - Práce

čj.: 16580/2009-22 ze dne: 9.9.2009 platí do: 9.9.2015 cena (v Kč): nosič: P

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

pro základní vzdělávání:

Mach, J., Plucková, I., Šibor, J.: Chemie 8 – Úvod do obecné
a anorganické chemie (učebnice + pracovní sešit)
Č.j: 29 472/2009-22, cena: 95 + 48 Kč

24. 2. 2016 Nová škola
součást

ucelené řady

Elsworth, S., Rose, J., Todd, D., Parsons, J.: LOOK!
(1., 2. a 3. díl; učebnice + pracovní sešit)
Č.j.: 27 540/2009-22, cena: 288 + 150 Kč

25. 2. 2016 Longman
součást

ucelené řady
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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 4, Jihlavská 405, 
tel./fax: 261 264 325 – Brno, Česká 14, tel./fax: 542 233 962 – Ostrava, Nádraž-
ní 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 předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky 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 pro-
váděny 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 novino-
vých zásilek povoleno ŘPP Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávanie 
novinových zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, 
č. j. 445/94 zo dňa 27. 12. 1994.

Vydává: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Redakce: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, telefon 234 811 437 – Administrace: pí-
semné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352, 
283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: sevt@sevt.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a distribuuje Magnet Press Slova-
kia, s. r. o., P.O. Box 169, 830 00 Bratislava, tel./fax: (004212) 44 45 45 59, tel./fax: (004212) 44 45 46 28 – Předpokládané roční předplatné se stanovuje 
za dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Věstníku a pro tento rok 1. záloha činí 600 Kč – 
Vychází měsíčně – Tiskne: Sprint Servis, Lovosická 31, Praha 9.

Ztráta razítka

Dne 28. 2. 2010  došlo ke ztrátě 1 ks kulatého razítka s textem:

Mateřská škola Semín, okres Pardubice
+ znázorněný erb s českým lvem 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 27. 2. 2010 je třeba považovat za neplatné.
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