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ČÁST METODICKÁ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Č. j.: 20 006/2007-51
V Praze dne 16. října 2007

Hlava I
Obecná ustanovení

– závislost na politickém a náboženském extremismu,
– netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství
(gambling)
b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména
v případech:
– domácího násilí,
– týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,
– ohrožování mravní výchovy mládeže,
– poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální
anorexie).

Článek 1
Předmět úpravy

(3) Aktivity škol jsou cíleně směrovány k efektivní
primární prevenci a eliminaci aktivit z oblasti neúčinné
primární prevence.

Metodický pokyn
k primární prevenci sociálně patologických
jevů u dětí, žáků a studentů
ve školách a školských zařízeních

(1) Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy (dále jen MŠMT) k primární prevenci
sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů (dále
jen „žák“) ve školách a školských zařízeních v souladu
s § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, § 18 písm. c) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
a o změně souvisejících zákonů, Koncepcí státní politiky
pro oblast dětí a mládeže, Národní strategií protidrogové
politiky, Strategií prevence kriminality a Strategií prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy:
a) vymezuje terminologii a začlenění prevence do školního vzdělávacího programu,
b) popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka,
c) deﬁnuje Minimální preventivní program,
d) doporučuje postupy škol a školských zařízení (dále jen
„školy“) při výskytu vybraných rizikových forem chování dětí a mládeže.
(2) Primární prevence sociálně patologických jevů
u žáků v působnosti MŠMT je zaměřena na:
a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům
v chování žáků:
– záškoláctví,
– šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,
– kriminalita, delikvence,
– užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné
a psychotropní látky – dále jen „OPL“) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi
souvisejícími s užíváním návykových látek,

(4) Tento metodický pokyn je určen pro právnické osoby vykonávající činnost škol zřizovaných MŠMT. Podpůrně je doporučován k využití i ostatním školám zapsaným do školského rejstříku a poskytovatelům služeb
souvisejících se vzděláváním a výchovou.
Článek 2
Vymezení základních pojmů
(1) Primární prevence sociálně patologických jevů
u žáků – základním principem strategie prevence sociálně
patologických jevů u dětí a mládeže ve školství je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti.
Jedná se o oblast zabývající se prevencí v oblastech uvedených v Čl. 1 odst. 2 s cílem zabránit výskytu rizikového
chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky
(2) Nespeciﬁcká primární prevence – veškeré aktivity
podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního
sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou
k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého
rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání.
(3) Speciﬁcká primární prevence – aktivity a programy, které jsou zaměřeny speciﬁcky na předcházení
a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o:
a) všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo
rizika,
b) selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž
lze předpokládat zvýšenou hrozbu rizikového chování,
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c) indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt
rizikových faktorů v oblasti chování, problematických
vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky.

začleněna do osnov tak, aby se prevence sociálně patologických jevů u žáků stala přirozenou součástí školních
osnov a výuky jednotlivých předmětů a nebyla pojímána
jako nadstandardní aktivita škol.

(4) Efektivní primární prevence – kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy, především programy pomáhající čelit žákům sociálnímu tlaku, zaměřené
na zkvalitnění komunikace, nenásilné zvládání konﬂiktů,
odmítání návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí, zvládání úzkosti a stresu apod.

(2) Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence sociálně patologických jevů u žáků podle
odstavce 1 byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence sociálně patologických jevů u žáků dotýká:
a) oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví,
osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity),
b) oblast společenskovědní (komunikace, sociální dovednosti a kompetence),
c) oblast přírodovědná (biologie člověka, fyziologie, chemie),
d) oblast rodinné a občanské výchovy,
e) oblast sociálně-právní.

(5) Neúčinná primární prevence:
a) zastrašování, citové apely, pouhé předávání informací,
samostatně realizované jednorázové akce, potlačování
diskuse,
b) hromadné aktivity nebo promítání ﬁlmu by měly být
pouze doplňkem, na který by měl vždy navazovat rozhovor v malých skupinkách.
(6) Minimální preventivní program1) – konkrétní
dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke
zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální
rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní
práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy
a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Minimální preventivní program je zpracováván na jeden školní
rok školním metodikem prevence, podléhá kontrole České školní inspekce, je průběžně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace za školní rok je
součástí výroční zprávy o činnosti školy.2)

Hlava II
Doporučené postupy v oblasti primární prevence
sociálně patologických jevů u žáků
Článek 3
Začlenění primární prevence sociálně patologických
jevů u žáků do školních vzdělávacích programů
(1) Do školního vzdělávacího programu vydaného
ředitelem školy3) je začleněna problematika prevence sociálně patologických jevů u dětí, v případě není-li
vydán rámcový vzdělávací program4) je tato problematika
——————
1)
§ 18 písm. c) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před
škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
2)
§ 12 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
3)
§ 5 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
4)
§ 5 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

(3) Školní preventivní strategie (školní preventivní
program)
a) je dlouhodobým preventivním programem pro školy
a školská zařízení,
b) je součástí školního vzdělávacího programu, který
vychází z příslušného rámcového vzdělávacího programu, popř. přílohou dosud platných osnov a učebních plánů,
c) vychází z omezených časových, personálních a ﬁnančních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu,
d) jasně deﬁnuje dlouhodobé a krátkodobé cíle,
e) je naplánována tak, aby mohla být řádně uskutečňována,
f) se přizpůsobuje kulturním, sociálním či politickým
okolnostem i struktuře školy či speciﬁcké populaci jak
v rámci školy, tak v jejím okolí, respektuje rozdíly ve
školním prostředí,
g) oddaluje, brání nebo snižuje výskyt sociálně patologických jevů,
h) zvyšuje schopnost žáků a studentů činit informovaná
a zodpovědná rozhodnutí,
i) má dlouhotrvající výsledky,
j) pojmenovává problémy z oblasti sociálně patologických jevů dle čl. 1, odst. 1 a případné další závislosti,
včetně anabolik, dopingu, násilí a násilného chování,
intolerance a antisemitismu,
k) pomáhá zejména těm jedincům, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin (minoritám, cizincům, pacientům či dětem) při ochraně jejich lidských práv,
l) podporuje zdravý životní styl, tj. harmonickou rovnováhu tělesných a duševních funkcí s pocitem spokojenosti, chuti do života, tělesného i duševního blaha
(výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa
a pohybové aktivity),
m) poskytuje podněty ke zpracování Minimálního preventivního programu.
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Článek 4
Systém organizace a řízení primární prevence
sociálně patologických jevů u žáků
(1) MŠMT
a) v návaznosti na schválené vládní dokumenty z oblasti
primární prevence sociálně patologických jevů u žáků
zpracovává příslušný koncepční materiál resortu na
dané období,
b) vytváří podmínky pro realizaci resortního systému prevence na národní úrovni v oblasti metodické a legislativní,
c) každoročně vyčleňuje resortní ﬁnanční prostředky na
primární prevenci,
d) vytváří informační komunikační systém pro činnost
resortního systému prevence,
e) rozvíjí spolupráci v oblasti primární prevence na meziresortní úrovni,
f) koordinuje činnost přímo řízených organizací
(Výzkumný ústav pedagogický, Institut pedagogicko-psychologického poradenství, Národní institut pro
další vzdělávání a Národní institut dětí a mládeže)
v oblasti primární prevence a efektivně využívá jejich
odborného potenciálu v oblasti metodické, vzdělávací,
výzkumu a metodologie, v oblasti kontrolní využívá
odborný potenciál České školní inspekce,
g) svolává Výbor pro udělování certiﬁkací programům
primární prevence užívání návykových látek a na
základě podkladů poskytnutých Agenturou pro certiﬁkace při IPPP ČR uděluje certiﬁkace,
h) metodicky vede krajské školské koordinátory prevence.
(2) Krajský úřad (dále jen „KÚ“)
a) koordinuje činnosti jednotlivých institucí systému
prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy na
krajské úrovni a zajišťuje naplňování úkolů a záměrů
obsažených ve Strategii prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy,
b) v rámci organizační struktury krajského úřadu pověřuje vhodného pracovníka funkcí ”krajského školského
koordinátora prevence”
c) vytváří podmínky pro realizaci Minimálních preventivních programů ve školách svého regionu a kontroluje jejich plnění (přerozdělování ﬁnančních prostředků z Programů na podporu aktivit v oblasti prevence
SPJ u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na
daný rok – Program I),
d) zabezpečuje funkční systém vzdělávání pedagogických a dalších pracovníků školství na úrovni kraje,
zaměřený na zvyšování jejich odborné způsobilosti
pro činnost v oblasti prevence,
e) zařazuje do dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvo-
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je vzdělávací soustavy v kraji témata týkající se speciﬁcké i nespeciﬁcké primární prevence,
f) v rámci koncepce školské politiky a své pravomoci
zřizuje pedagogicko psychologické poradny5) a vymezuje jejich územní působnost.
Krajskému úřadu se doporučuje každoročně vyčleňovat z jeho rozpočtu ﬁnanční prostředky určené výhradně
na speciﬁckou primární prevenci.
(3) Krajský školský koordinátor prevence
a) za účelem koordinace činností realizovaných v rámci
krajské koncepce (programu) prevence spolupracuje
s krajským protidrogovým koordinátorem a koordinátorem prevence kriminality KÚ; spolu s nimi a s dalšími subjekty podílejícími se na prevenci v rámci
kraje se aktivně účastní na vytváření a zdokonalování
krajské koncepce (programu) prevence na příslušné
období, prosazuje přitom naplňování úkolů a záměrů
obsažených ve Strategii MŠMT,
b) monitoruje situaci ve školách v regionu z hlediska
podmínek pro realizaci Minimálních preventivních
programů a navazujících aktivit v oblasti prevence,
c) metodicky vede a spolupracuje s metodiky prevence
v pedagogicko-psychologických poradnách zřizovaných krajem při koordinaci preventivních aktivit škol
v rámci kraje a participuje na zajišťování pracovních
porad (seminářů) pro školní metodiky prevence, kteří
ve školách v kraji působí,
d) provádí kontrolu naplňování Minimálních preventivních programů a připravuje jejich vyhodnocení, využívá jeho výsledků pro návrhy inovací v krajské koncepci a programu prevence a prostřednictvím hejtmana
kraje je předkládá MŠMT,
e) sumarizuje návrh na ﬁnancování Minimálních preventivních programů a dalších aktivit v oblasti prevence
ze státních zdrojů.
(4) Metodik prevence v pedagogicko-psychologické
poradně (dále PPP)
a) zajišťuje v PPP speciﬁckou prevenci sociálně patologických jevů6) a realizaci preventivních opatření
v oblasti územní působnosti vymezené krajským úřadem podle odstavce (2),
b) zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních
metodiků prevence7), organizuje pro ně pravidelné pracovní porady (semináře) a poskytuje jim individuální
odborné konzultace,
——————
5)
§ 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení) a § 116 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů).
6)
§ 2 písm. c) vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
7)
§ 5 odst. 3 písm. e) vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
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c) na žádost školy pomáhá ve spolupráci se školním
metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související s výskytem sociálně patologických jevů ve škole,
d) udržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi,
organizacemi a jednotlivci, které se v kraji v prevenci
angažují,
e) spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence zejména při vypracovávání podkladů pro výroční
zprávy či jiná hodnocení a při stanovování priorit v koncepci preventivní práce ve školství na úrovni kraje,
f) pečuje o svůj odborný rozvoj formou dalšího vzdělávání v problematice speciﬁcké prevence,
g) minimální rozsah činnosti metodika prevence v PPP je
0, 5 úvazku, doporučený rozsah činnosti je plný úvazek8).
(5) Ředitel školy
Vytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně
patologických jevů zejména
a) zabezpečením poskytování poradenských služeb ve
škole se zaměřením na primární prevenci sociálně patologických jevů,
b) koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným
vyhodnocováním Minimálního preventivního programu a začleněním Školního preventivního programu do
osnov a učebních plánů školního vzdělávacího programu školy9),
c) řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem
sociálně patologických jevů ve škole10),
d) jmenováním školním metodikem prevence pedagogického pracovníka, který má pro výkon této činnosti
odborné předpoklady, případně mu umožní studium
k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence
sociálně patologických jevů11),
e) pro systematické další vzdělávání školního metodika
v oblasti speciﬁcké primární prevence12) a pro činnost
——————
8)
§ 5 odst. 3 písm. e) vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
9)
§ 18 písm. c) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před
škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, § 5 odst. 3
a § 29 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
10)
§ 7 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
11)
§ 7 odst. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, § 9 odst.
1 písm. c) a odst. 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
12)
§ 24 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
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školního metodika s žáky a zákonnými zástupci ve
škole,
f) podporou týmové spolupráce školního metodika, výchovného poradce, školního psychologa/školního speciálního
pedagoga, třídních učitelů a dalších pedagogických pracovníků školy při přípravě, realizaci a vyhodnocování
Minimálního preventivního programu13),
g) spoluprací s metodikem prevence v PPP a s krajským
školským koordinátorem prevence,
h) podporou aktivit příslušného obecního úřadu zaměřených na využívání volného času žáků se zřetelem
k jejich zájmům a jejich možnostem a spolupráci se
zájmovými sdruženími a dalšími subjekty.14)
(6) Školní metodik prevence
Standardní činnosti školního metodika prevence jsou
vymezeny právním předpisem.15)
(7) Třídní učitel (ve vztahu k primární prevenci):
a) spolupracuje se školním metodikem prevence na zachycování varovných signálů16), podílí se na realizaci Minimálního preventivního programu a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě,
b) motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou
v souladu se školním řádem, a dbá na jejich důsledné
dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry
a pozitivního sociálního klimatu ve třídě); podporuje
rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy,
c) zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků třídy,
d) získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí.
Článek 5
Minimální preventivní program
(1) Na tvorbě a realizaci Minimálního preventivního programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci
školy. Koordinace tvorby a kontrola realizace patří ke
standardním činnostem školního metodika prevence, při
tvorbě a vyhodnocování Minimálního preventivního programu školní metodik prevence dle potřeby spolupracuje
s metodikem prevence v PPP17).
——————
13)
§ 7 odst. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
14)
§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí).
15)
příloha č. 3/II vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
16)
příloha č. 3/II vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
– poradenské činnosti odst. 2.
17)
příloha č. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních – informační a metodická činnost odst. 8.
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(2) Škola vždy zpracovává Minimální preventivní
program, který podléhá kontrole České školní inspekce.
K zahájení nebo rozvinutí prioritních preventivních projektů realizovaných jako součást Minimálního preventivního programu nebo k zabezpečení Minimálního preventivního programu může škola využít dotačního řízení
v rámci „Programů na podporu aktivit v oblasti prevence
sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti
resortu MŠMT na daný rok (zpravidla se jedná o Program
I – preventivní programy realizované školami). Uvedený
program každoročně vyhlašují příslušné krajské úřady za
podmínek stanovených manuálem pro předkladatele projektů vydaným MŠMT.
(3) Rozhodne-li se škola využít konkrétní dotační program dle odstavce 2, potom příslušné informace o programu a jeho podmínkách v daném regionu poskytuje
příslušný krajský úřad.
Článek 6
Odměňování školního metodika prevence a metodika
prevence v PPP
(1) Pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé
pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti18), k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvaliﬁkační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši 1 000 až
2 000 Kč měsíčně.19)
(2) Nezbytnými dalšími kvaliﬁkačními předpoklady
dle odstavce 1 se rozumí studium k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů v délce trvání nejméně 250 vyučovacích
hodin ukončené obhajobou závěrečné písemné práce
a závěrečnou zkouškou před komisí (program zahrnuje 250 hodin přímé i nepřímé výuky, včetně stáží na
odborných pracovištích poskytujících poradenskou,
intervenční a léčebnou pomoc – dle Standardů pro udělování akreditací DVPP).
——————
18)
§ 9 odst. 1 písm. c) a odst. 2 vyhlášky č. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků.
19)
§ 133 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů.
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(3) S přihlédnutím k náročnosti a odbornému zaměření
činnosti školního metodika prevence není vhodné slučovat jeho funkci s funkcí výchovného poradce.
Článek 7
Doporučené postupy při výskytu sociálně
patologických jevů ve škole a právní vymezení
jednotlivých případů
Doporučené postupy řešení případů konzumace tabákových výrobků, alkoholu a OPL ve škole a případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí škol
jsou popsány v příloze č. 1.
Článek 8
Školní řád v oblasti prevence sociálně
patologických jevů
Doporučená úprava školního řádu školy a vnitřního
řádu školského zařízení ve vztahu k prevenci sociálně
patologických jevů ve školách a vzor „Souhlas zletilého žáka a studenta nebo zákonného zástupce nezletilého
žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL“
jsou uvedeny v příloze č. 2.
Hlava III
Závěrečné ustanovení
Článek 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů
u dětí a mládeže č.j.: 14 514/2000-51 zveřejněný ve Věstníku MŠMT České republiky, sešit 10 z 29. srpna 2000.
Článek 10
Účinnost
Tento Metodický pokyn nabývá účinnosti dnem jeho
zveřejnění ve Věstníku MŠMT České republiky.
Ing. Eva Bartoňová, v.r.
I. náměstkyně ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy
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Příloha č. 1 k č.j.: 20 006/2007-51
I. Jak řešit případy související s užíváním
návykových látek v prostředí škol
a školských zařízení
Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky (m. j.
omamné a psychotropní), které jsou schopné ovlivnit
psychiku člověka, jeho sociální chování a ovládací nebo
rozpoznávací schopnosti. Patří sem také alkohol nebo
tabák. To, co je považováno za OPL, jedy a prekursory,
stanoví ve svých přílohách zákon o návykových látkách.20)
Jsou to látky podléhající zvláštnímu způsobu zacházení.
V České republice není stanovena věková hranice pro
užívání návykových látek (OPL, alkoholu i tabákových
výrobků). Konzumace návykových látek není považována
za protiprávní jednání. Jejich užívání osobami mladšími 18
let je ovšem považováno za nebezpečné chování. Každý
nezletilec, který se takového jednání dopouští, má nárok
na pomoc orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.21) Navádění k užívání návykových látek, nebo podpora takového
chování u osob mladších 18 let jsou zakázány a takové
jednání je přestupkem nebo trestným činem. Zakázán je
rovněž prodej tabáku a alkoholických nápojů těmto osobám. Užívání návykových látek v prostorách školy v době
školního vyučování, na všech školních akcích i při mimoškolní činnosti není přípustné. Všichni zaměstnanci školy
mají oznamovací povinnost k řediteli školy v případě, kdy
žáci nebo studenti (dále jen „žáci“) omamné látky užívají,
distribuují nebo u sebe přechovávají.
Při řešení problematiky spojené s užíváním návykových
látek je třeba spolupracovat s celou řadou institucí. Spolupráce musí být navázána dříve, než nastanou problémy. Je
třeba si vybudovat korektní vztahy s obvodním (místním)
oddělením Policie ČR a znát kontakt na specialistu Policie České republiky na oddělení (odboru) obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Policie České
republiky na okresním (obvodním, městském) ředitelství,
popř. správě kraje nebo správě hl.m. Prahy, který se zabývá
odhalováním a dokumentováním kriminality dětí, závadového chování dětí, trestnou činností páchanou na mládeži
a závadovým jednáním a spolupracuje se školami a školskými zařízeními. V rámci vytváření preventivních programů je užitečné být v kontaktu s Preventivně informační
skupinou Policie ČR, která je zřízena u okresních (obvodních, městských) ředitelství policie. Dalšími důležitými
kontaktními místy jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí
v obcích s rozšířenou působností, pracoviště městské (obecní) policie, školská poradenská a preventivně výchovná
zařízení, regionální nestátní a neziskové organizace apod.
——————
20)
§ 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
21)
§ 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Doporučené postupy školy
(1) Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů
užívání návykových látek v prostorách školy v době
školního vyučování, včetně všech školních akcí
i mimoškolní činnosti.
(2) Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek v prostorách školy
v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí.
(3) Školním řádem školy a vnitřním řádem školského
zařízení (dále jen „školní řád“) jasně vymezit zákaz
užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do
školy.
(4) Poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezbytné
informace nutné k zajištění jejich ochrany před tímto
jevem.
(5) Poskytovat žákům věcné a pravdivé informace
o návykových látkách formou, která je přiměřená
jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji.
(6) Působit na žáky v oblasti primární prevence užívání
návykových látek.
(7) Do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace o nebezpečnosti užívání návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se školními aktivitami.
(8) Poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových
látek problémy, jakož i jejich zákonným zástupcům,
informace o pomáhajících institucích a možnostech
řešení situace.
(9) Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL je třeba spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi – Policie
ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí, školská
poradenská zařízení apod.
(10) V případech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací
povinnost směrem k orgánům činným v trestním
řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností a zákonným zástupcům žáka.
TABÁKOVÉ VÝROBKY
Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol
je zakázáno kouřit.22) Kouřit zde nesmějí žádné osoby
a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření
vyhrazená.
(1) Prostory školy je třeba označit viditelným textem
doplněným graﬁckou značkou zákazu kouření.23)
Takto je třeba označit vnitřní i vnější prostory.
——————
22)
§ 8 odst. 1 b) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před
škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
23)
§ 9 odst. 1 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před
škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
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(2) Školním řádem je nutné kouření v prostorách školy zakázat a stanovit sankce za porušování tohoto
zákazu.24)

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

Konzumace tabákových výrobků ve škole
V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných,
je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit,
aby nemohl v konzumaci pokračovat.
Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný záznam
s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má
tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy.25)
V případě porušení zákazu kouření informuje třídní
učitel zákonného zástupce nezletilého žáka.
V závažných případech (zejména s ohledem na věk
nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje,
vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce
s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.
Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba
vyvodit sankce stanovené školním řádem.

ALKOHOL
Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám
mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž
osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat.26)
(1) Školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu
v prostorách školy v době školního vyučování i na
všech akcích školou pořádaných.27)
(2) Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18
let může být trestným činem nebo přestupkem.
Konzumace alkoholu ve škole
(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučo——————
24)
§ 30 odst. 1 c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.
25)
příloha č. 3/II vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
– metodické a koordinační činnosti odst. 9.
26)
§ 12 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
27)
§ 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
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vání, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně
nutné mu v další konzumaci zabránit.
(2) Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
(3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně
dalších okolností pedagogický pracovník posoudí,
jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
(4) V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té
míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu
první pomoci.
(5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy:
O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka
(zejména odkud, od koho má alkohol), který založí
školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí
vedení školy.
(6) V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce
a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
(7) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte obce
s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola
může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce
s rozšířenou působností vyžadovat pomoc.
(8) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák
konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je žák
schopen výuky.
(9) Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací
povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.28)
Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního
úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.
(10) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných
zástupců, poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
(11) Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit
sankce stanovené školním řádem. Za nebezpečné
a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění
jiných žáků k užívání alkoholických nápojů.
(12) V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze
na základě předem získaného souhlasu zákonného
zástupce nebo zletilého žáka či studenta s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud
je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický
pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od
bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník
stručný záznam s vyjádřením žáka.
——————
28)
§ 10 odst. 4 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí.
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(13) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu,
resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve
škole.
Nález alkoholu ve škole
(1) V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto:
a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění
jeho chemické struktury.
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro
případ usvědčujícího důkazu.
d) Zpracují stručný záznam o události.
(2) V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého
žáka alkohol, postupují takto:
a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu
ke zjištění její chemické struktury.
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
c) O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením
žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum,
místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo
který jej odevzdal). V případě, že podepsat
odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do
zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce.
Zápis záznamu založí školní metodik prevence
do své agendy.29)
d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka,
a v případě, že se jedná o opakovaný nález
u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany
dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou
působností.
e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné
příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.
OPL
Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to
bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu
docházelo.30) Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.
(1) Školním řádem škola stanoví zákaz užívání OPL
a jejich distribuci a přechovávání. Současně stanoví
——————
29)
příloha č. 3/II vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
– metodické a koordinační činnosti odst. 9.
30)
§ 187, § 187a, § 188 a § 188a zákona č. 140/1961 Sb., trestní
zákon.
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zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním
řádem stanoví rovněž sankci za porušení zákazu.
(2) Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný
připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů
podle § 187 a 188 a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, 31) se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že
ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu
zástupci.
Konzumace OPL ve škole
(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL
v prostorách školy nebo v době školního vyučování,
či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
(2) Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji,
aby nemohl v konzumaci pokračovat.
(3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně
dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí,
jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
(4) V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že
je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou
pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
(5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy. Především
ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.
(6) V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce
a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
(7) V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného
zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože
není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
(8) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí
škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho
pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní
ochrany obce vyžadovat pomoc.
(9) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák
konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy je žák
schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy).
(10) Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.32) Oznamovacím místem
je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.
(11) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
——————
31)
§ 167 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
32)
§ 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí.

strana 10

(12) Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce
stanovené školním řádem. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný
pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným
činem, užívání OPL je porušením školního řádu.
(13) Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je
považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání.
(14) V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě
předem získaného souhlasu zákonného zástupce,
resp. žáka staršího 18 let s orientačním testováním
žáka na přítomnost OPL. Pokud je výsledek testu
pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam
s vyjádřením žáka.
(15) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL, resp.
kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.
Distribuce OPL ve škole
(1) Distribuce OPL je v České republice považována za
protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být
kvaliﬁkována jako trestný čin. Množství, které žák
distribuuje, není nijak rozhodující.
(2) Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má,
je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání
bylo blíže speciﬁkováno buď jako přestupek nebo
v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na
kázeňský postih, který je stanovený školním řádem.
(3) Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že
ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu.
(4) Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let
nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálněprávní ochrany obce s rozšířenou působností.
(5) Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci
školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným
níže.
Nález OPL ve škole
A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo
psychotropní, postupují takto:
(1) Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
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(3) Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku
do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku
přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru.
(4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identiﬁkaci a zajištění podezřelé látky.
B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého
žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:
(1) Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
(3) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka,
u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas
nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal).
V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto
skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je
přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce.
(4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identiﬁkaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka.
(5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí
intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným
postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu,
neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup
nutný k identiﬁkaci látky pak zajistí Policie ČR.
C. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že
některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují
takto:
(1) Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu
nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do
kompetence Policie ČR.
(2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní
další postup a informují zákonného zástupce žáka.
(3) Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je
nutné mít ho pod dohledem. U žáka v žádném případě
neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.

II. Jak řešit případy související s krádežemi
a vandalismem v prostředí škol
Krádeže, zejména mobilních telefonů, a ničení školního majetku, jsou nejčastějšími formami protiprávního
jednáním, se kterými se lze v prostředí škol setkat.
Jak postupovat preventivně proti krádežím
(1) Ve školním řádu uvést, že krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání
dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným
v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho
zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.
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(2) Upozornit žáky a jejich zákonné zástupce, že nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do
školy je rizikové chování, které může vést k jejich
odcizení. Škola ve školním řádu, školské zařízení ve
vnitřním řádu:
a) zdůrazní, že (cenné) věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním nemají žáci do školy
nebo školského zařízení nosit
nebo
b) ředitel školy ve školním řádu určí způsob zajištění těchto předmětů na určeném místě.
I v případě, že bude žákům doporučeno nenosit do
školy věci nesouvisející s vyučováním, nelze se
odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených
nebo odložených věcech jednostranně zprostit a za
klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá do výše
5 000 Kč (§ 1 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým
se provádí občanský zákoník); pokud budou věci
převzaty do úschovy, hradí se škoda bez omezení.33)
(3) Vést žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání
rozpoznat, byli všímaví vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc
pedagogickému pracovníkovi školy.
Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem
(1) O události pořídit záznam na základě výpovědi
poškozeného.
——————
33)
§ 433 a 434 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 k č.j.: 20 006/2007-51
Doporučení na doplnění školního řádu v oblasti
prevence užívání návykových látek
Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky34), ve škole s nimi manipulovat35).
To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky
v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.
Požívání omamných a psychotropních látek (dále
jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se
ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní
ochrany dětí.
(1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví,
——————
34)
§ 89 odst. 10 zákona 140/1961 Sb., trestní zákon - návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní láky a ostatní
látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho
ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.
35)
manipulací pro účely školního řádu se rozumí přinášení, nabízení,
zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání

(2) Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR),
nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného
zástupce), že má tuto možnost.
(3) V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit
věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel
mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.
Jak postupovat preventivně proti vandalismu
(1) Ve školním řádu uvést, že každý je odpovědný za
škody, které svým jednáním způsobil, a proto po
něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu
způsobil úmyslně nebo z nedbalosti.
(2) V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba
se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození
majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout.
Jak postupovat při vzniku škody
(1) Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se
odhalit viníka.
(2) V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho
zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody.
(3) V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci
nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.

bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci
žáka.36)
(2) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou
působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že
žák požívá návykové látky.37)
(3) Distribuce38) dle § 187 trestního zákona a šíření OPL
dle § 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním.
Škola je povinna v takovém případě takový trestný
čin překazit a učiní tak v každém případě včasným
oznámením věci policejnímu orgánu39).
(4) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se
jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách
školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodu (3).
——————
36)
§ 7 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.
37)
§ 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.
38)
a další formy jednání uvedené v zákoně č. 140/1961 Sb., trestní
zákon.
39)
§ 167 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
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Souhlas zletilého žáka a studenta
nebo zákonného zástupce nezletilého žáka
s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL

Škola, adresa, razítko:

Souhlasné prohlášení zákonného zástupce k možnosti orientačního testování přítomnosti návykových látek v lidském
organismu v průběhu školního roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Způsob testování:
Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti OPL pomocí zkoušky ze slin.

Jméno žáka/studenta

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

Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého syna/dcery, existuje-li
důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho/jejího zdraví.

V ……………… dne …………

podpis zákonného zástupce
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ČÁST OZNAMOVACÍ
Česká školní inspekce
Č. j.: ČŠI-678/07-S11

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb
Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol

Kritéria hodnocení

VSTUPY:
Vedení školy nebo
školského zařízení

Školní vzdělávací program/ obsah vzdělávání
• ŠVP je zpracován podle požadavků školského zákona/inovace obsahu vzdělávání
odpovídají školskému zákonu
• ŠVP je zpracován podle zásad RVP
• Škola uskutečňuje ŠVP/ inovace obsahu vzdělávání
Strategie a plánování
• Vedení školy průběžné hodnotí a inovuje strategie a plány
• Konkrétní cíle vzdělávání jsou v souladu s národními strategickými prioritami
• Konkrétní cíle vzdělávání jsou v souladu s krajskými strategickými prioritami
• Plánování je v souladu s reálnými podmínkami školy
• Škola informuje partnery (podle školského zákona) o svých strategických záměrech
Ředitel školy a řízení pedagogického procesu
• Rozdělení kompetencí a odpovědností v řízení kvality vzdělávání je funkční
a umožňuje realizaci ŠVP/obsahu vzdělávání
• Vnitřní dokumenty školy zahrnují podporu realizace ŠVP/obsahu vzdělávání
• Informační systém školy je funkční, obousměrný a podporuje realizaci ŠVP/obsahu
vzdělání
Dopad vlastního hodnocení školy a vnitřního kontrolního systému
• Škola využívá výstupů vlastního hodnocení pro zvyšování kvality vzdělávání
• Vlastní hodnocení školy je podkladem pro výroční zprávu o činnosti školy
• Výstupy vnitřního kontrolního systému jsou podkladem pro opatření ke zvyšování
kvality školy

Předpoklady školy
pro naplnění ŠVP/
obsahu vzdělávání

Personální podmínky
• Škola identiﬁkuje skupiny dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
• Škola identiﬁkuje žáky nadané
• Škola sleduje personální rizika pro realizaci ŠVP/ obsahu vzdělávání v oblasti
personálních podmínek
• DVPP odpovídá potřebám školy souvisejícím s realizací ŠVP/obsahu vzdělávání
• Škola podporuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků
Bezpečné prostředí pro vzdělávání
• Škola podporuje trvalý zdravý vývoj (psychický i fyzický) dětí, žáků a studentů
• Preventivní strategie školy umožňuje předcházet vzniku sociálně patologických
jevů a šikaně
• Škola vyhodnocuje sociální, zdravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany
a přijímá opatření k jejich minimalizaci
• Míra počtu úrazů (přepočtený počet úrazů na 100 žáků) dětí, žáků a studentů
za poslední tři roky se snižuje
Přijímání ke vzdělávání
• Škola informuje o své vzdělávací nabídce a způsobu přijímání
• Škola dodržuje zákonná ustanovení při přijímání ke vzdělávání
• Žákům je školou zajišťována pomoc při změně vzdělávacího programu
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Partnerství1)

SEŠIT 11

Přínos partnerství pro rozhodování vedení školy
• Škola rozvíjí partnerství se školskou radou, rodiči, zřizovatelem a dalšími
• Vedení školy využívá podnětů partnerů pro rozšíření nabídky ŠVP/obsahu vzdělávání
• Škola poskytuje rodičům informace o úspěšnosti dětí, žáků a studentů ve vzdělávání
• Vedení školy přijímá na základě spolupráce s partnery opatření ke zkvalitnění
vzdělávání

VZDĚLÁVACÍ PROCESY:
Průběh vzdělávání
(Proces naplňování
cílů ŠVP/obsahu
vzdělávání)

Vnitřní prostředí školy
• Vnitřní prostředí školy se pozitivně projevuje na výsledcích vzdělávání
• Žáci a studenti cítí sounáležitost se školou a jsou v ní spokojeni
Podmínky výuky a jejich využití
• Využívání materiálních podmínek školy ovlivňuje pozitivně výuku/vzdělávání
• Využívání učebnic, učebních pomůcek, informačních zdrojů a ICT ve výuce je
účelné/cílené
• Prostory školy jsou využívány k podpoře výuky
• Děti, žáci a studenti pracují s materiálními zdroji
Hodnocení dětí, žáků a studentů
• Ve škole/ve výuce jsou dodržována pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
a studentů
• Hodnocení je odůvodněné a motivuje děti, žáky a studenty k učení
• Hodnocení je podkladem pro opatření přijímaná ke zkvalitnění vzdělávání (učitelem,
třídním učitelem, výchovným poradcem, pedagogickou radou, vedením školy
Účelnost a účinnost podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami/
nadaných
• Škola zajišťuje individualizovanou péči dětem, žákům a studentům se speciálními
vzdělávacími potřebami/ nadaným
• Vypracované IVP a doporučení poradenských zařízení jsou naplňována ve výuce
• Výsledky podpory jednotlivých dětí, žáků a studentů jsou vyhodnocovány a jsou
podkladem pro stanovení dalšího postupu

VÝSTUPY:
Úspěšnost dětí, žáků a studentů ve vzdělávacím programu
• Škola sleduje míru úspěšnosti žáků a studentů v celém vzdělávacím cyklu
• Hlavní příčiny selhávání žáků a studentů jsou monitorovány
• Vedení školy, pedagogická rada, výchovný poradce, třídní učitel, učitel analyzují
a hodnotí výsledky vzdělávání
• Škola má stanovenu strategii na podporu úspěšnosti dětí, žáků a studentů
——————
1)
Partnerství – zahrnuje nejen partnery školy dle ŠZ, ale i další subjekty např. neformální rodičovské organizace, „partnerské školy“, sponzory atd.

Schváleno na poradě vedení MŠMT č. 31/2007 dne 18. září 2007
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Sdělení Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy k postupu a stanoveným
podmínkám pro udělování a odnímání
schvalovacích doložek učebnicím a učebním
textům a k zařazování učebnic a učebních
textů do seznamu učebnic
č.j. 16 854/2007-20
V Praze dne 20. září 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
„ministerstvo”) vydává k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek
učebnicím a učebním textům (dále jen „učebnice“)
a k zařazování učebnic, kterým byla udělena schvalovací
doložka, do seznamu učebnic podle § 27 odst. 1 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (dále
jen „seznam“), toto sdělení.
Čl. I.
Učebnice
(1) Ministerstvo může udělit schvalovací doložku pouze učebnicím určeným k využití při vzdělávání dětí
zařazených do přípravných tříd základní školy a při
vzdělávání žáků ve školách poskytujících základní
a střední vzdělávání (dále jen „žák“).
(2) Za učebnice jsou považovány didakticky zpracované
texty a graﬁcké materiály1), které
a) umožňují dosažení očekávaných výstupů vzdělávacích oborů2) vymezených rámcovými vzdělávacími programy a využití tematických okruhů průřezových témat k rozvoji osobnosti žáka
vymezených rámcovými vzdělávacími programy
a směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.
b) bezprostředně doplňují učebnice uvedené v písmenu a), jsou pro kvalitu a efektivitu výuky nepostradatelné, zároveň jsou však takového charakteru, že
nemohou být součástí učebnice podle písmena a).
(3) Učebnice podle odstavce 2 písm. a) mohou být učebnice:
a) pro realizaci vzdělávacího obsahu jednoho vzdělávacího oboru, případně jeho části, nebo více vzdělávacích oborů,
b) pro jedno průřezové téma, případně některé jeho
části, nebo více průřezových témat.
(4) Učebnice podle odstavce 3 mohou být pro jeden ročník nebo více ročníků, případně část ročníku.
——————
1)
i na jiném, než papírovém nosiči
2
) v případě rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné
vzdělávání se jedná o obsahové okruhy (podobně v celém textu
Sdělení.)
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(5) Učebnice podle odstavce 2 písm. b) jsou především:
a) odborné tabulky užívané žáky při výuce,
b) pravidla českého pravopisu,
c) stručná mluvnice česká nebo jiná normativní
mluvnice,
d) pracovní sešity tvořící jeden funkční celek s učebnicí,
e) školní zeměpisné a dějepisné atlasy,
f) pomůcky nahrazující běžné učebnice užívané při
vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (např. pracovní listy).
(6) Za ucelenou řadu učebnic ministerstvo považuje soubor učebnic splňující všechny následující charakteristiky:
a) je určen pro výuku jednoho vzdělávacího oboru
(jeho části) nebo více vzdělávacích oborů, popřípadě pro výuku jednoho nebo více předmětů,
b) je zpracován podle jednotné, předem dané koncepce,
c) umožňuje souvislé používání učebnic dané ucelené řady v průběhu celého studijního cyklu daného
vzdělávacího oboru (všechny ročníky prvního stupně nebo druhého stupně základního vzdělávání,
všechny ročníky nižšího stupně víceletého gymnázia, všechny ročníky středního vzdělávání),
d) umožňuje osvojení všech očekávaných výstupů
vzdělávacího oboru (vzdělávacích oborů), popřípadě předmětu (předmětů), pro který (které) je zpracována, v rámci studijního cyklu podle písm. c).
(7) Přehled vzdělávacích oborů, pro které je schvalovací
doložka udělována pouze uceleným řadám učebnic, je
obsažen v příloze č. 6 tohoto sdělení.
Čl. II.
Ostatní texty a materiály
(1) Ostatními texty a materiály, které nelze považovat
za učebnice podle Čl. I., protože přímo nesouvisejí se
vzdělávacími obory nebo průřezovými tématy, případně
je jen volně doplňují, mají charakter cvičebnic nebo je
možno je vytvářet v mnoha variantách, jsou například:
a) pravopisná cvičení, diktáty a jazykové rozbory,
b) sbírky úloh (např. pro předměty matematika, chemie, fyzika),
c) pracovní sešity netvořící s učebnicí jeden funkční
celek,
d) slovníky (dvojjazyčné nebo vícejazyčné, jazykové
výkladové, oborové výkladové),
e) metodické příručky pro učitele,
f) manuály k výuce software (uživatelské příručky),
g) ostatní pomocné textové, obrazové nebo číslicové
materiály,
h) audiomateriály, videomateriály, audiovizuální
materiály, multimediální programy pro PC.
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(2) Ostatním textům a materiálům se schvalovací doložka
neuděluje.

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

(9)

(10)

Čl. III.
Udělení schvalovací doložky
Podnět k zahájení procesu udělení schvalovací
doložky dává nakladatel tím, že prostřednictvím
podatelny postoupí ministerstvu žádost o udělení
schvalovací doložky učebnici.
K žádosti podle odstavce 1 přiloží nakladatel
náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto sdělení.
Schvalovací doložku učebnici uděluje ředitel odboru ministerstva, který odpovídá podle platného
Organizačního řádu ministerstva za obsah rámcového vzdělávacího programu, pro který je předložená
učebnice určena. Přehled odborů ministerstva podle jejich věcné příslušnosti je uveden v příloze č. 2
tohoto sdělení.
Ředitel příslušného odboru stanovuje nejméně dva
recenzenty, a to se souhlasem náměstka skupiny
regionálního školství. Recenzenti jsou stanovováni
pouze ze seznamu recenzentů podle Čl. IX. Jeden
recenzent je odborník zpravidla z vysoké školy, další
recenzenti jsou pedagogičtí pracovníci, přičemž nejméně jeden z nich musí vyučovat na škole obdobného zaměření a mít odbornou kvaliﬁkaci pro určený
předmět. V případě, že učebnici recenzují dva recenzenti a posudky se výrazně odlišují, zadá ředitel příslušného odboru posudek třetímu recenzentovi.
U učebnic, které se ve zvýšené míře zabývají aktuální a citlivou společenskou problematikou, může
ředitel příslušného odboru požádat souběžně se
zadáním recenzních posudků o stanovisko věcně
příslušné přímo řízené organizace MŠMT.
Veškerý kontakt s recenzenty zajišťuje ministerstvo.
Náklady za zpracování recenzních posudků nese
ministerstvo.
Podmínkou nutnou pro udělení schvalovací doložky
jsou dva kladné doporučující recenzní posudky
zpracované dle požadavků uvedených v příloze č. 5
tohoto sdělení. Ministerstvo může podle charakteru
učebnice určit, která kritéria mohou být v recenzním
posudku vypuštěna.
Recenzní posudky k učebnici zašle ministerstvo
nakladateli ve lhůtě do 90 dnů ode dne doručení
žádosti podle odstavce 1. V případech, kdy je třeba hlubšího posouzení předloženého rukopisu nebo
se jedná o rozsáhlý několikadílný soubor učebnic,
ministerstvo informuje včas nakladatele o prodloužení termínu a zároveň mu sdělí předpokládaný
termín pro předání posouzení.
V případě vzájemných rozporů zpracovaných recenzních posudků nebo při neakceptování závažných
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připomínek recenzentů rozhodne o dalším postupu
(např. o vypracování dalšího rozhodujícího posudku
od recenzenta z odborného ústavu, příslušné asociace nebo katedry vysoké školy) ředitel příslušného
odboru ministerstva po projednání s náměstkem
skupiny regionálního školství.
(11) Připomínky k předložené učebnici, které brání udělení schvalovací doložky, zašle ředitel věcně příslušného odboru nakladateli. Nakladatel text upraví podle připomínek, popř. písemně informuje ministerstvo
o jiném způsobu vypořádání připomínek. Teprve
poté může být rozhodnuto o udělení či neudělení
schvalovací doložky.
(12) Schvalovací doložka je udělována na dobu šesti let,
v odůvodněných případech je možné udělit schvalovací doložku i na kratší dobu.
(13) Po vydání učebnice opatřené schvalovací doložkou
zašle nakladatel do 30 dnů tomu odboru ministerstva, který schvalovací doložku udělil, čtyři výtisky3)
učebnice a údaj o ceně učebnice. Po jednom výtisku
obdrží:
• odborný referent, který má v gesci příslušnou
oblast vzdělávání a navrhl udělení schvalovací
doložky,
• knihovna ministerstva,
• Národní ústav odborného vzdělávání nebo
Výzkumný ústav pedagogický,
• Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní
pedagogická knihovna Komenského.
O přidělených učebnicích se vede ve věcně příslušných odborech a ostatních institucích evidence, v níž
jsou uvedeny zejména základní údaje o učebnici,
komu byla přidělena a doba platnosti doložky.
(14) Příslušný odbor zajistí kontrolu dodržení podmínek
pro udělení schvalovací doložky učebnici a v případě, kdy nakladatel nedodržel schválenou podobu
učebnice nebo jinak nevyhověl podmínkám pro udělení schvalovací doložky, bude učebnici schvalovací
doložka odňata (viz Čl. X.) a tato skutečnost nakladateli písemně oznámena.
(15) Jestliže schvalovací doložka nebyla udělena, může
nakladatel proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů ode
dne doručení rozhodnutí podat námitku, a to písemnou formou s věcným odůvodněním, proč námitku
podává. O námitce rozhodne přímý nadřízený ředitele odboru, který rozhodoval o udělení schvalovací
doložky, do 60 dnů ode dne podání námitky.
(16) Na udělení schvalovací doložky není právní nárok.
Udělení schvalovací doložky je ve výlučné kompetenci ministerstva.
——————
3)
Pro lepší informovanost učitelů ministerstvo doporučuje, aby
nakladatelství zaslalo jeden výtisk nové učebnice také všem krajským pracovištím Národního institutu pro další vzdělávání.
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Čl. IV.
Podmínky nutné k udělení schvalovací doložky
(1) Schvalovací doložka může být ředitelem věcně příslušného odboru udělena učebnici, která:
a) respektuje Ústavu ČR a právní předpisy platné
na území ČR; zejména respektuje základní práva
a svobody, které se zaručují všem lidem bez rozdílu rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství,
příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině
a prosazuje rovné příležitosti mužů a žen,
b) je v souladu s příslušným rámcovým vzdělávacím
programem, podporuje utváření a rozvíjení klíčových kompetencí a směřuje k dosahování očekávaných výstupů vzdělávacích oborů (okruhů),
c) je zpracována na dostatečné odborné úrovni a ve
shodě s efektivními didaktickými postupy vhodnými pro věk žáků, jimž je učebnice určena,
d) po jazykové a graﬁcké stránce odpovídá věku žáků
a speciﬁkám daného vzdělávacího oboru nebo
průřezového tématu.
(2) Učebnicím z ucelené řady učebnic je udělována
schvalovací doložka s podmínkou, že nakladatel předloží popis koncepce ucelené řady učebnic s anotacemi (obsahem) jednotlivých dílů ucelené řady učebnic,
aby bylo možné posoudit dodržení všech charakteristik ucelené řady učebnic podle Čl. I. odst. 6. Nakladatel musí vydat všechny učebnice této řady v takové
časové návaznosti, která umožní souvislé používání
učebnic z ucelené řady v průběhu studijního cyklu
[podle Čl. I odst. 6 písm. c)]. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odnětí schvalovací doložky.
(3) Pracovnímu sešitu k učebnici lze udělit schvalovací
doložku pouze v případě, že bude předložen současně se žádostí o udělení schvalovací doložky příslušné
učebnici. Dodatečné udělování schvalovací doložky
pracovnímu sešitu k učebnici, které již schvalovací doložka byla udělena, není možné. Schvalovací
doložka bude udělena jen pracovním sešitům tvořícím jeden funkční celek s učebnicí. Toto ustanovení
se netýká učebnic pro vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.
(4) Učebnice, musí obsahovat přehled klíčových kompetencí, k jejichž utváření a rozvíjení obsah učebnice
přispívá, seznam očekávaných výstupů vzdělávacího
oboru, k jejichž dosažení u žáků směřuje, a přehled
přínosů průřezového tématu (témat) pro žáky. Klíčové
kompetence a očekávané výstupy jsou stanovené příslušným rámcovým vzdělávacím programem.
(5) Velikost písma v textech určených pro žáky 1. až 3.
ročníku základního vzdělávání je nejméně 12 bodů.
(6) Doporučuje se zařazovat texty ve slovenském jazyce
i dalších jazycích příbuzné jazykové oblasti do učebnic českého jazyka a literatury, případně i do dalších
učebnic.
(7) V učebnicích českého jazyka a literatury se doporučuje zohlednit terminologii uvedenou v hesláři školské
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jazykovědné terminologie. Hesláře jsou k dispozici
na webové stránce www.msmt.cz. Hesláře netvoří
uzavřený seznam termínů, které nemohou podléhat
změnám, ani seznam pojmů, které mají být po žácích
a studentech vyžadovány.
Čl. V.
Prodloužení platnosti schvalovací doložky
(1) Nakladatel žádá o prodloužení platnosti schvalovací
doložky před uplynutím doby platnosti vydané schvalovací doložky.
(2) V případě, že nebyla v učebnici provedena žádná
změna a odpovídá schválenému rámcovému vzdělávacímu programu, je možné prodloužit platnost
schvalovací doložky i bez recenzního posudku.
(3) V případě učebnice zčásti přepracované stanovuje
ministerstvo zpravidla jednoho recenzenta. Ředitel
příslušného odboru může v případě potřeby rozhodnout o zadání dalšího posudku recenzentovi z odborného ústavu, katedry vysoké školy nebo jiné instituce.
V případě úplně nebo významně přepracované učebnice se postupuje podle Čl.III. Rozsah přepracování
učebnice posuzuje ředitel věcně příslušného odboru.
(4) Lhůta pro zapracování připomínek z recenzního
řízení a zaslání upraveného textu ministerstvu činí
nejvýše 6 měsíců po uplynutí doby platnosti schvalovací doložky. Od uplynutí doby platnosti schvalovací
doložky je v seznamu učebnic uvedena poznámka,
že probíhá proces prodloužení platnosti schvalovací
doložky. Pokud není dodržena tato lhůta, učebnice se
vyřadí ze seznamu.
(5) Další podmínky platí obdobně jako při udělení nové
schvalovací doložky.
Čl. VI.
Schvalovací doložka
(1) Nakladatel má povinnost uvést v nově vydané učebnici na rubové straně titulního listu doslovné znění
platné schvalovací doložky, které obsahuje příloha
č. 3 tohoto sdělení.
(2) Na vstupních stranách učebnice je nakladatel povinen
uvést jména recenzentů, kteří doporučili udělit učebnici schvalovací doložku.
(3) V případě jiného než papírového nosiče uvede nakladatel údaje podle odstavce 1 a 2 na obalu nosiče
a v úvodu textu učebnice.
(4) Jakékoliv informace a doporučení o možném využití
učebnice je možné uvádět pouze mimo text schvalovací doložky.
Čl. VII.
Evidence udělených schvalovacích doložek
(1) Průběžnou evidenci učebnic, kterým byla udělena
schvalovací doložka, provádí ten odbor ministerstva,
který příslušné schvalovací doložky udělil.
(2) Informaci o udělení schvalovací doložky průběžně
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zveřejňuje ve Věstníku MŠMT odbor ministerstva
stanovený přímým nadřízeným tohoto odboru.
(3) Úplnou evidenci všech učebnic, kterým byla udělena
schvalovací doložka, vede odbor ministerstva stanovený přímým nadřízeným tohoto odboru.
Čl. VIII.
Seznam učebnic
(1) V seznamu jsou uváděny všechny učebnice s platnou
schvalovací doložkou s údaji podle přílohy č. 4 tohoto
sdělení.
(2) Učebnice, kterým skončila platnost schvalovací
doložky a u nichž nakladatel nepožádal o její prodloužení, jsou ze seznamu vyřazeny příslušným
odborem ministerstva, který vede průběžnou evidenci
učebnic podle Čl. VII odst. 1.
(3) Pro skončení platnosti schvalovací doložky je rozhodující den jejího udělení.
(4) Seznam učebnic určených k využití při vzdělávání dětí
zařazených do přípravných tříd základních škol, a při
vzdělávání žáků ve školách poskytujících základní
vzdělávání je zveřejňován dvakrát v roce ve Věstníku
MŠMT. Zároveň jsou tyto seznamy včetně seznamu
učebnic určených k využití při vzdělávání žáků ve
školách poskytujících střední vzdělávání zveřejněny
na internetové stránce ministerstva (www.msmt.cz).
Čl. IX.
Seznam recenzentů
(1) Do seznamu recenzentů jsou zařazováni odborníci v dané oblasti, kteří mají odborné a pedagogické
předpoklady, odpovídající vzdělání a dostatečnou
praxi v oboru.
(2) Za sestavení a průběžné doplňování seznamu recenzentů odpovídá odbor ministerstva, který uděluje
schvalovací doložky.
(3) Seznam recenzentů je sestavován ve spolupráci
s odbornými a vědeckými společnostmi, vysokými
školami, profesními asociacemi s účastí vysokých
škol (příloha č. 7), občanskými sdruženími, popř.
jinými institucemi se vztahem k zaměření učebnice.
(4) Návrhy na zařazení do seznamu recenzentů se podávají spolu s vyplněným a podepsaným evidenčním
listem recenzenta (příloha č. 8). Požadovány mohou
být podle okolností také doporučení nadřízeného
zaměstnance, doporučení odborné a renomované asociace nebo sdružení a aktuální publikační (autorská)
činnost.
(5) O zařazení recenzenta do seznamu recenzentů rozhodne ředitel příslušného odboru ministerstva, který
uděluje schvalovací doložky, a oznámí tuto skutečnost
navrhovateli.
(6) Recenzent může být vyřazen ze seznamu recenzentů:
a) na vlastní žádost,
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b) pro opakované odmítnutí spolupráce s ministerstvem,
c) pro nedostatečnou kvalitu zpracovaného posudku,
d) pro zjevnou neobjektivnost zpracovaného posudku,
e) při průkazných stížnostech na obsahovou nebo
didaktickou kvalitu textu učebnice, kterou potvrdil
svým doporučujícím posudkem,
f) pro střet zájmů při zpracování posudku.
(7) Recenzent je odpovědný za svá stanoviska uváděná v posudku a za jasně formulovaný závěr podle
požadavků uvedených v příloze č. 5 tohoto sdělení.
Čl. X.
Odnětí schvalovací doložky
(1) Ministerstvo má právo v odůvodněných případech
schvalovací doložku odejmout.
(2) Rozhodnutí o odnětí schvalovací doložky náleží přímému nadřízenému řediteli odboru ministerstva, který o udělení schvalovací doložky rozhodl.
(3) Schvalovací doložku lze odejmout v případě:
a) nezaslal-li nakladatel do 30 dnů po vydání učebnice s udělenou schvalovací doložkou 4 výtisky
učebnice opatřené schvalovací doložkou,
b) nevěnoval-li nakladatel výrobě učebnice náležitou péči, a vyrobená učebnice obsahuje množství
tiskových chyb, prohřešků proti jazykové normě
nebo jiných věcných či formálních nedostatků
oproti podobě, která byla schválena,
c) objeví-li se ze strany pedagogické a ostatní veřejnosti oprávněné výhrady k učebnici.
(4) Schvalovací doložku pro ucelenou řadu lze odejmout
v případě, že nakladatel nedodržel časovou návaznost
či koncepci ucelené řady učebnic, k jejímuž vydání se
zavázal.
(5) Nakladatel může proti rozhodnutí o odnětí schvalovací doložky podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí námitku, a to písemnou formou s věcným
odůvodněním, proč námitku podává. O námitce rozhodne přímý nadřízený ředitele odboru, který rozhodl
o odnětí doložky, do 60 dnů ode dne podání námitky.
(6) Rozhodnutí o odnětí schvalovací doložky uveřejní
ministerstvo ve Věstníku MŠMT.
(7) Při neoprávněném nebo chybném informování nakladatelem o udělení schvalovací doložky bude ve
Věstníku MŠMT uveden nakladatel, název učebnice
a správné znění schvalovací doložky nebo informace
o neoprávněném uvádění schvalovací doložky.
Čl. XI.
Přechodné ustanovení
(1) Všechny dosud udělené schvalovací doložky zůstávají
v platnosti po dobu, na kterou byly uděleny.
(2) Pokud pro některé obory vzdělání nejsou vydány
rámcové vzdělávací programy, považují se pro účely
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udělení schvalovací doložky za rámcové vzdělávací
programy dosavadní vzdělávací programy a učební
dokumenty.
Čl. XII.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Sdělení Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy k postupu a stanoveným podmínkám pro
udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím

Příloha č. 1
Náležitosti přiložené k žádosti o udělení schvalovací
doložky učebnici
(1) Rukopis učebnice nebo rukopisy ucelené řady učebnic nebo poslední vydání učebnice s uvedením jména
autora, názvu učebnice, předmětu (případně vzdělávacího oboru, průřezového tématu), cílové skupiny žáků
[např. ročníku(ů)], druhu školy, pro který je určena.
Zpracování rukopisu musí být takové, aby bylo možno posoudit jeho graﬁckou úroveň. Je nutné zařadit
obrazovou část (byť i jen v náčrtcích). Nakladatel je
povinen k textu učebnic přiložit minimálně jednu
dvoustranu v podobě, jakou bude učebnice mít (včetně textů, ikonického materiálu, orientačního aparátu
apod.) a která je pro celkové zpracování učebnice a její strukturu charakteristická. Měřítko a barevné provedení tohoto vzoru musí odpovídat konečné podobě
učebnice.
(2) V učebnicích, ve kterých jsou texty dotýkající se
duchovních i kulturních hodnot a tradic různých národností a kultur, musí být tato problematika v recenzních posudcích zohledněna a komentována. Dle obsahu těchto učebnic (jde zejména o vzdělávací obory
Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět, Dějepis,
Výchova k občanství, Zeměpis, Výchova ke zdraví)
si nakladatel zajistí zpracování posouzení na konkrétní témata zejm. od: školské komise České biskupské
konference (Thákurova 3, 160 00 Praha 6), Židovské
obce (Židovské muzeum, U Staré školy 1, 110 00 Praha 1), Ekumenické rady církví (Donská 370/5, 101 00
Praha 10-Vršovice), Muzea romské kultury (Bratislavská 67, 602 00 Brno), specializovaného pracoviště univerzitního typu problematiky týkající se islámu
(např. Ústav Blízkého východu a Afriky, Celetná 20,
116 42 Praha 1), budhismu apod., případně od dalších
institucí. Stanoviska těchto institucí musí zahrnovat
jejich veškeré připomínky a musí být zaslány ministerstvu spolu s jasným vyjádřením nakladatelství
(příp. autora), zda jednotlivé připomínky akceptuje
či nikoliv (včetně zdůvodnění jejich nepřijetí). Výběr
konkrétní instituce se doporučuje předem konzultovat
s ministerstvem. Zároveň se doporučuje zaslat insti-
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a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic, č. j. 18 519/2005-20.
Čl. XIII.
Účinnost
Toto sdělení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2007.
RNDr. Jindřich K i t z b e r g e r , v. r.
náměstek ministryně

tucím úplný rukopis učebnice nebo učebního textu,
nikoliv pouze příslušný výňatek z textu.
(3) Údaje o formátu učebnice a hmotnosti, typu vazby,
použitého papíru, obálky, nosiči apod.
(4) Údaje o předpokládané ceně učebnice.
(5) Prohlášení, kterým se nakladatel zavazuje, že na
požádání ministerstva vydá polskou verzi, popř. verzi
v jazyce jiné národnostní menšiny, případně v podobě pro potřeby přepisu hmatového písma pro zrakově
postižené. Náklady spojené s přípravou vydání takovéto verze budou nakladateli hrazeny ze státních prostředků. V případě pravidelného kontaktu nakladatele
s ministerstvem lze tento požadavek nahradit jednorázovým prohlášením.
(6) Pokud je učebnice součástí ucelené řady učebnic,
předkládá nakladatel popis koncepce ucelené řady
učebnic s anotacemi (obsahem) jednotlivých dílů ucelené řady učebnic, aby bylo možné posoudit dodržení
všech charakteristik ucelené řady učebnic podle Čl. I.
odst. 5. První díl nově vznikající řady učebnic a koncepce ucelené řady bude zároveň posouzen Výzkumným ústavem pedagogickým nebo Národním ústavem
odborného vzdělávání.
(7) Ministerstvo doporučuje nakladatelství poskytnout
recenzentům současně s učebnicí také metodickou
příručku (pokud je zpracována).
(8) Údaje a texty obsažené v bodech 1, 3, 4 a 6 poskytuje
nakladatelství ve třech kopiích (pro recenzenty).
(9) V případě bodu 6 a v případě článku III. odst. 5 poskytuje nakladatelství údaje a texty ve čtyřech kopiích.
Příloha č. 2
Přehled odborů ministerstva podle jejich věcné
příslušnosti při udělování schvalovací doložky
učebnici
(1) Pro základní vzdělávání – odbor 22, předškolního,
základního a základního uměleckého vzdělávání.
(2) Pro střední vzdělávání – odbor 23, středního a vyššího
odborného vzdělávání.
(3) Pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – odbor 24, speciálního vzdělávání
a institucionální výchovy.
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Příloha č. 3
Texty schvalovacích doložek učebnic a ucelených řad
učebnic
(1) Text schvalovací doložky učebnici, která není součástí ucelené řady učebnic, zní:
„Schválilo MŠMT čj. ……… dne ……… k zařazení do seznamu učebnic pro přípravnou třídu základní školy/základní vzdělávání/střední vzdělávání pro
vzdělávací obor/obsahový okruh/průřezové téma/
předmět ……… s dobou platnosti …… let.“
(2) Text schvalovací doložky ucelené řadě učebnic nebo
učebnici, která je součástí ucelené řady učebnic, zní:
„Schválilo MŠMT čj. ……… dne ……… k zařazení
do seznamu učebnic pro základní/střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací
obor/obsahový okruh/předmět……… s dobou platnosti …… let.“
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Příloha č. 4
Údaje o učebnici uvedené v seznamu učebnic
V seznamu učebnic jsou o učebnici uvedeny následující
údaje:
a) jméno autora,
b) název učebnice,
c) pro který vzdělávací obor, obsahový okruh, průřezové
téma nebo předmět (případně cílovou skupinu žáků
– ročník nebo stupeň) je učebnice určena,
d) pořadí vydání (rok dotisku), kterému byla doložka
udělena,
e) název nakladatelství,
f) doba platnosti schvalovací doložky,
g) je-li součástí ucelené řady,
h) číslo jednací spisu, kterým byla doložka udělena,
i) datum udělení schvalovací doložky,
j) cena učebnice sdělená nakladatelem,
k) nosič učebnice.
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Příloha č. 5 – Formulář pro posouzení učebnice podle stanovených kritérií
Údaje o učebnici a recenzentovi/recenzentce

Název učebnice
Autor/ka učebnice
Nakladatelství
Určeno pro rámcový vzdělávací program pro ………
vzdělávání
Vzdělávací oblast/vzdělávací obor/ obsahový okruh/
průřezové téma/předmět
Cílová skupina (např. ročník)
Jméno a příjmení recenzenta/recenzentky

Kritérium

Hodnocení recenzentem/recenzentkou

1. Celkový soulad učebnice s obecnými a kurikulárními dokumenty a rámcovými vzdělávacími programy
Poznámka:
1) Platné kurikulární dokumenty a rámcové vzdělávací programy jsou zveřejněny na internetové stránce MŠMT (www.msmt.cz).
2) Učebnice musí být zcela v souladu s uvedenými dokumenty, pokud je soulad jen částečný, označte stupeň NE.
Stupnice hodnocení
Recenzent/recenzentka uvede hodnocení pro každé kritérium. Pokud některé kritérium není
ohodnoceno stupněm Ano, je hodnocení konkrétně odůvodněno v části 8.
Podmínkou udělení schvalovací doložky je stupeň Ano ve všech částech. Pokud text nebude
upraven, doložka nebude udělena.

Ano – je v plném souladu
Ne – není v souladu
(označte křížkem)

1.1. Soulad s Ústavou a zákony ČR (zejména rovnost pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry
a náboženství).

Ano

Ne

1.2 Soulad s klíčovými kompetencemi a vzdělávacími cíli.

Ano

Ne

1.3. Soulad s očekávanými výstupy vzdělávacího oboru rámcového vzdělávacího programu
(u průřezového tématu soulad s přínosem průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka).

Ano

Ne

1.4. Soulad se Společným evropským referenčním rámcem (pouze pro učebnice cizích jazyků).

Ano

Ne

a) toleranci (včetně schopnosti rozpoznat její meze) a k vytvoření plurality názorů
(podložených vědeckým poznáním),

Ano

Ne

b) demokracii, k pozitivní hodnotové orientaci, k osobní odpovědnosti jedince,

Ano

Ne

c) uplatňování principu rovných příležitostí mužů a žen (učebnice neobsahuje stereotypní
přístupy ve vztahu k pohlavím a vytváří předpoklady k rovnocennému formování obou
pohlaví),

Ano

Ne

d) udržitelnému rozvoji života a k ochraně zdraví

Ano

Ne

e) porozumění textu, využití a kritickému vyhodnocení zdrojů informací a k obraně před
manipulací.

Ano

Ne

1.6. Učebnice obsahuje jen objektivní a tolerantní názory bez xenofobiích postojů k různým národům
a národnostem, k náboženstvím a církvím, případně k jiným společenským a kulturním
organizacím a k jejich duchovním a kulturním hodnotám.

Ano

Ne

1.7. Učebnice obsahuje pouze texty a graﬁcké materiály, které nevedou k vytváření negativních
stereotypů a zjednodušených zobecnění o konkrétních sociálních skupinách, národech,
národnostech, rasách, pohlaví atp.

Ano

Ne

1.5. Soulad s výchovou směřující k:

2. Odborná správnost obsahu učebnice
Stupnice hodnocení
Recenzent/recenzentka uvede počet bodů pro každé kritérium. Pokud některé kritérium není
ohodnoceno plným počtem bodů, je výčet chyb uveden v části 8.

2.1. Odborná správnost textové složky učebnice (soulad podávaných informací se stavem poznání
v příslušných vědeckých oborech).
2.2. Odborná správnost graﬁcké složky učebnice.

0 – obsahuje hrubé chyby
1 – obsahuje časté drobné chyby, nejasná
vyjádření
2 – obsahuje jednotlivé drobné chyby,
nejasná vyjádření
3 – neobsahuje chyby
Celkem pro
2. oblast:
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2.3. Jazyková kultura textu učebnice podle pravidel českého pravopisu.

Minimum:
12

2.4. Komplexnost daného tématu. Učebnice obsahuje všechny podstatné informace pro komplexní
/ ucelené osvojování tématu s ohledem na možnou úroveň dosažení klíčové kompetence nebo
očekávaného výstupu cílové skupiny žáků.

3. Přiměřenost učebnice věku a dosaženým kompetencím žáků
Stupnice hodnocení
Recenzent/recenzentka uvede počet bodů pro každé kritérium. Pokud některé kritérium není
ohodnoceno plným počtem bodů, je hodnocení odůvodněno v části 8.

0 – zcela nepřiměřené
1 – z větší části nepřiměřené
2 – z větší části přiměřené
3 – zcela přiměřené

3.1. Obtížnost textu ve vztahu k cílové skupině žáků (např. přiměřenost a četnost užití odborných,
faktograﬁckých a numerických pojmů, jmen a názvů, délka vět, apod.).

Celkem pro
3. oblast:

3.2. Přiměřenost, vhodnost a obsahová správnost graﬁcké složky učebnice (ilustrace, grafy, písmo,
…) vzhledem k věku žáků, tématu vzdělávacího obsahu, návaznosti na text atd.
3.3. Technické zpracování učebnice (zejm. velikost a typ písma, šířka řádků, typ a odolnost vazby,
hmotnost, použitý papír – ekologické hledisko).

Minimum:
8
(pro bod 3.1. a 3.2. je
minimum 3 body)

4. Metodické a didaktické zpracování učebnice
Stupnice hodnocení
Recenzent/recenzentka uvede počet bodů pro každé kritérium. Pokud některé kritérium není
ohodnoceno plným počtem bodů, je hodnocení odůvodněno v části 8.

0 – nenaplňuje kritérium
1 – obsahuje jednotlivé prvky
2 – směřuje k naplnění kritéria
3 – optimálně naplňuje kritérium

4.1. Vyváženost základních poznatků a činností (výkladové texty, pokusy, otázky a úlohy, cvičení,
shrnutí aj.) a doplňujících informací.
4.2. Provázanost výkladového textu s ostatními strukturními prvky učebnice verbálního
i neverbálního typu.

Celkem pro
4. oblast:

4.3. Vhodnost a použitelnost zařazených poznatků a činností z hlediska naplňování klíčových
kompetencí a očekávaných výstupů.
4.4. Motivační úroveň textové části učebnice.

Minimum:
14

4.5. Motivační úroveň obrazové části učebnice.
4.6. Podpora samostatné aktivity a tvořivosti žáka (prvky problémového učení).
4.7. Uplatnění mezipředmětových vztahů.
4.8. Uplatňování průřezových témat.
4.9. Různorodost příkladů a ilustrativních textů, které obsahují i různé úhly pohledu na každodenní
zkušenosti sociálních skupin žáků, ras, národů, pohlaví atp.

Didaktická vybavenost učebnice (části 5 – 7)
V 5. – 7. části se sleduje pouze fakt, zda je v učebnici příslušná komponenta zastoupena, nehodnotí se četnost výskytů komponent. Pro posouzení
didaktické kvality jednotlivých komponent učebnice je určena část 8. (Pokud recenzent/recenzentka v části 5 až 7 považuje neuvedení konkrétní
komponenty nebo kvalitu či četnost jejího uvedení za snižující pro kvalitu učebnice, uvede v části 8 konkrétní hodnocení a další návrhy/připomínky
k dané komponentě.)
U učebnic pro některé předměty a některé ročníky není výskyt některé komponenty relevantní popř. by měl jen formální význam. Při hodnocení je
proto třeba brát ohled na skutečnost, zda učebnice může danou komponentu vzhledem ke svému určení obsahovat. V takovém případě uveďte stupeň
hodnocení „N“.
V souhrnu pro každou oblast 5 – 7 se uvede celkový počet výskytů každého hodnocení (0, 1, N) v dané oblasti.

5. Zastoupení komponent aparátu prezentace učiva
Stupnice hodnocení

5.1. Výkladový text prostý.
5.2. Výkladový text zpřehledněný (přehledová schémata, tabulky a jiné k výkladu učiva).

0 – neobsahuje komponentu
1 – obsahuje komponentu
N – není hodnoceno
Souhrn pro
5. oblast:
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5.3. Shrnutí učiva k celému ročníku (učebnici).

0

5.4. Shrnutí učiva k tématům (kapitolám, lekcím).

1

5.5. Shrnutí učiva k předchozímu ročníku (učebnici).

N

5.6. Doplňující texty (dokumentační materiál, citace z pramenů, statistické tabulky, aj.).
5.7. Poznámky a vysvětlivky.
5.8. Podtexty k vyobrazením.
5.9. Slovníčky pojmů, cizích slov aj. (s vysvětlením).
5.10. Umělecká ilustrace.
5.11. Nauková ilustrace (schématické kresby, modely aj.).
5.12. Fotograﬁe.
5.13. Mapy, kartogramy, plánky, grafy, diagramy aj.
5.14. Obrazová prezentace barevná (plnobarevný tisk).

6. Zastoupení komponent aparátu řídící učení
Stupnice hodnocení

0 – neobsahuje komponentu
1 – obsahuje komponentu
N – není hodnoceno

6.1. Předmluva pro žáky (úvod do předmětu, průřezového tématu, ročníku, učebnice) obsahující
přístup, plány a cíle autora/nakladatelství.

Souhrn pro
6. oblast:

6.2. Návod k práci s učebnicí.
6.3. Podněty k zamyšlení, otázky aj. před celkovým učivem ročníku, učebnice.

0

6.4. Podněty k zamyšlení, otázky aj. před nebo v průběhu lekcí, témat.

1

6.5. Odlišení úrovní učiva (základní – rozšiřující, nad – pod vymezením RVP apod.).

N

6.6. Otázky a úkoly za tématy, lekcemi.
6.7. Otázky a úkoly k celému ročníku, učebnici (opakování).
6.8. Otázky a úkoly k předchozímu ročníku, učebnici (opakování).
6.9. Instrukce k úkolům komplexnější povahy (návod k pokusům, laboratorním pracím,
pozorováním aj.).
6.10. Náměty pro mimoškolní činnosti s využitím učiva (aplikace).
6.11. Explicitní vyjádření cílů výuky pro žáky.
6.12. Prostředky a/nebo instrukce k sebehodnocení pro žáky (testy a jiné způsoby hodnocení
výsledků učení).
6.13. Výsledky úkolů a cvičení (správná řešení, správné odpovědi apod.).
6.14. Odkazy na jiné zdroje informací (bibliograﬁe, doporučená literatura, internetové odkazy aj.).
6.15. Graﬁcké symboly vyznačující určité části textu (poučky, pravidla, úkoly, cvičení aj.).
6.16. Užití zvláštní barvy pro určité části verbálního textu.
6.17. Užití vyznačovacího písma (tučné písmo, kurzíva aj.) pro určité části verbálního textu.
6.18. Využití přední nebo zadní obálky (předsádky) pro schémata, tabulky aj.

7. Zastoupení komponent aparátu orientačního
Stupnice hodnocení

0 – neobsahuje komponentu
1 – obsahuje komponentu
N – není hodnoceno

7.1. Obsah učebnice

Souhrn pro
7. oblast:

7.2. Členění učebnice na tematické bloky, kapitoly, lekce

0

7.3. Rejstřík (věcný, jmenný, smíšený)

1
N
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8. Slovní komentář k jednotlivým oblastem kritérií, další odborná vyjádření recenzenta/recenzentky
(recenzent/recenzentka doplní další řádky a stránky podle potřeby)
U konkrétních připomínek a návrhů na úpravy recenzent/recenzentka uvede, zda jde o připomínku ke zvážení či zda je připomínku nutno akceptovat.
Připomínky je třeba formulovat dostatečně konkrétně, aby autor/ka učebnice mohl/a na připomínku konkrétně reagovat (včetně např. čísla stránky,
odstavce, názvu kapitoly). Je třeba závazně navrhnout konkrétní znění textu, který recenzent požaduje doplnit nebo nahradit stávající.
V učebnicích, ve kterých jsou texty dotýkající se duchovních i kulturních hodnot a tradic různých národností a kultur, musí být tato problematika
v recenzních posudcích zohledněna a komentována, stejně jako vyjádření recenzentů k aktuálním společenskovědním tématům.
Pokud recenzent/recenzentka uvede v části 1 až 4, že učebnice některé kritérium nesplňuje nebo jeho naplnění neohodnotí plným počtem bodů, uvede
v této části konkrétní zdůvodnění použitého hodnocení.
Učebnice musí být zcela přiměřená cílové skupině žáků, jak v textové, tak v graﬁcké složce.
Pokud recenzent/recenzentka v části 5 až 7 považuje neuvedení konkrétní komponenty nebo kvalitu či četnost jejího uvedení za snižující pro kvalitu
učebnice, uvede v této části konkrétní hodnocení a další návrhy / připomínky k dané komponentě.
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9. Souhrnné vyjádření k udělení schvalovací doložky

(recenzent/recenzentka označí pouze jednu variantu)
doporučuje bez připomínek
doporučuje s připomínkami uvedenými v části 8
nedoporučuje a navrhuje přepracovat podle připomínek uvedených v části 8
Prohlášení recenzenta/recenzentky
Prohlašuji, že
1) jsem byl/a zadavatelem seznámen/a s úplným a platným zněním Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu a stanoveným
podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu
učebnic vydávaného MŠMT, čj. 16 854/2007-20,
2) nejsem v pracovně právním vztahu k nakladateli ani k autorům recenzované učebnice,
3) nejsem podjatý/á vůči autorům recenzované učebnice a nakladateli,
4) nemám ﬁnanční zájem na pozitivní / negativní recenzi nebo prodlužování doby zpracování recenze,
5) recenzi jsem zpracoval/a výhradně na základě objektivních kritérií,
6) nejsem autorkou/autorem nebo spoluautorkou/spoluautorem učebnice stejného vzdělávacího oboru.
Beru na vědomí, že recenze může být zveřejněna či zaslána jinému posuzovateli jako dílčí podklad k dalšímu posouzení učebnice podle potřeb
ministerstva.

Recenze byla zpracována dne

…………………………………………………..…………….

Podpis recenzenta/recenzentky

…………………………………………………..…………….
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Příloha č. 6

Přehled vzdělávacích oborů základního vzdělávání, pro které je schvalovací doložka ministerstva udělována pouze v případě, je-li učebnice
součástí ucelené řady učebnic
V níže uvedených vzdělávacích oborech rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je učebnicím udělována schvalovací doložka pouze
tehdy, je-li učebnice součástí ucelené řady:
Český jazyk a literatura, 1. – 5. ročník,

Chemie,

Český jazyk a literatura, 6. – 9. ročník,

Fyzika,

Matematika a její aplikace, 1. – 5. ročník,

Přírodopis,

Matematika a její aplikace, 6. – 9. ročník,

Zeměpis,

Cizí jazyk,

Dějepis,

Člověk a jeho svět,

Výchova k občanství.

Příloha č. 7
Přehled některých profesních asociací s účastí vysokých škol nebo jejich pracovníků
•

Asociace AVAMET

•

česká asociace franchisingu

•

Asociace děkanů pedagogických fakult ČR

•

česká asociace hodnotového inženýrství

•

Asociace děkanů ekonomických fakult ČR

•

česká asociace hydrogeologů

•

Asociace děkanů evropských lékařských fakult v ČR

•

česká asociace inženýrských geologů

•

Asociace českých daltonských škol (učitelé chemie)

•

česká asociace pedagogického výzkumu

•

Asociace evropských sinologů

•

česká asociace pro evropská studia

•

Asociace evropských stavebních fakult

•

česká asociace pro geoinformace

•

Asociace Gallica

•

česká logistická asociace

•

Asociace inovačního podnikání

•

českomoravská elektrotechnická asociace

•

Asociace knihovníků a informačních pracovníků

•

český olympijský výbor

•

Asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

•

český výbor Světové organizace pro předškolní výchovu – OMEP

•

Asociace pro mezinárodní otázky

•

Elektrotechnická asociace ČR

•

Asociace pro rozvoj intermodálních přeprav

•

Evropská asociace neurochirurgických společností

•

Asociace předškolní výchovy

•

Evropská asociace pro veterinární vzdělávání

•

Asociace strojních inženýrů

•

Evropská asociace univerzit

•

Asociace školní psychologie

•

Evropská univerzitní asociace – EUA

•

Asociace školních sportovních klubů ČR

•

Jednota českých matematiků a fyziků

•

Asociace technických diagnostiků ČR

•

Jazykovědné sdružení ČR

•

Asociace učitelů dějepisu ČR

•

Konference děkanů českých a slovenských právnických fakult

•

Asociace učitelů angličtiny ČR

•

Logopedická společnost Miloše Sováka

•

Asociace učitelů španělštiny

•

Mezinárodní asociace univerzit

•

Asociace učitelů němčiny

•

Mezinárodní asociace učitelů angličtiny

•

Asociace učitelů klasických jazyků ALFA

•

Psychopedická společnost

•

Asociace univerzit třetího věku

•

Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii

•

Asociace veřejné ekonomie

•

Sdružení učitelů francouzštiny

•

Asociace vysokoškolských knihoven ČR

•

Somatopedická společnost

•

Asociace výtvarných pedagogů

•

Společnost polských učitelů v ČR

•

Asociace vzdělavatelů sociální práce

•

Spolek germanistů a učitelů němčiny-SGUN

•

česká asociace anglistů

•

Světová asociace teoretických organických chemiků

•

česká asociace distančního univerzitního vzdělávání
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Příloha č. 8
Evidenční list recenzenta/recenzentky MŠMT

Jméno a příjmení
(včetně titulů):
Adresa pracoviště

*)

Pracovní zařazení:
Telefon:
Fax, e-mail:
Adresa bydliště:

*)

Telefon, e-mail:
Recenzent/recenzentka je ochoten posuzovat učebnice pro:
Druh školy:
Stupeň školy:
Vzdělávací obor, průřezové
téma:
Další specializace

*) Křížkem označte adresu, na kterou si přejete zasílat rukopisy a ostatní korespondenci.
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Odbornost recenzenta/recenzentky:

(stručná profesní charakteristika, specializace v oboru)

Publikační a recenzní činnost v oboru (uveďte také učebnice):

Datum:

Souhlasím se zveřejněním jména a příjmení pro účely recenzní činnosti. Recenzní posudek
je zasílán nakladatelům s těmito údaji.
Podpis recenzenta/recenzentky:
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Seznam učebnic a učebních textů pro základní vzdělávání se schvalovací doložkou platný
ve školním roce 2007/2008 1)
Seznam zachycuje stav ke dni 4.10.2007. Přehled učebnic, kterým byla udělena schvalovací doložka po tomto datu, je průběžně zveřejňován
ve Věstníku MŠMT.
O učebnicích jsou uvedeny tyto údaje:
autor: název učebnice; číslo vydání, kterému byla udělena schvalovací doložka

*)

číslo jednací
schvalovací

datum vydání
schvalovací

termín platnosti
schvalovací

doložky

doložky

doložka

nakladatelství
orientační cena podle sdělení
nakladatelství

materiál
nosiče
učebnice*)

papír - PAP
Informace, zda je učebnice
součás ucelené řady
učebnic (SUR)

Upozornění: V současné době se v základních školách vyučuje podle více vzdělávacích programů. Specifikace ročníku v názvu učebnice proto
nemusí přesně odpovídat rozložení učiva do ročníků v jednotlivých vzdělávacích programech. Výběru učebnic je proto 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
čj.: 26770/2006-22

ze dne: 21.11.2006

platí do: 21.11.2012

cena (v Kč): 106

Dvorský, L.; Loviš, K.: Český jazyk pro 3. ročník; vydání: 3., platnost doložky prodloužena
čj.: 26770/2006-22

ze dne: 21.11.2006

platí do: 21.11.2012

cena (v Kč): 110

Čechura, R.; Horáčková, M; Staudková, H.: Český jazyk pro 4. ročník; vydání: 3., platnost doložky prodloužena
čj.: 26770/2006-22

ze dne: 21.11.2006

platí do: 21.11.2012

cena (v Kč): 110

Štroblová, J.; Horáčková, M.; Staudková, H.: Český jazyk pro 5. ročník; vydání: 3., platnost doložky prodloužena
čj.: 26770/2006-22

ze dne: 21.11.2006

platí do: 21.11.2012

cena (v Kč): 120

Staudková, H.; Sonnbergová: Písanka I - Uvolňovací cviky, Písanka II - Písmena a číslice, Písanka III - Písmena; vydání: 9.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 22058/2006-22

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

cena (v Kč): po 21

Wildová, R.: Písanky ke Slabikáři 1 - 3; vydání: 9., platnost doložky prodloužena
čj.: 22058/2006-22

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

cena (v Kč): 39 (soubor)

cena (v Kč): 52

Bradáčová, L. a kol.: Pracovní sešit I, II k učebnici Český jazyk 3; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 26770/2006-22

ze dne: 21.11.2006

platí do: 21.11.2012

cena (v Kč): po 47

Horáčková, M.; Staudková, H.: Pracovní sešit I, II k učebnici Český jazyk 4; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 26770/2006-22

ze dne: 21.11.2006

platí do: 21.11.2012

cena (v Kč): po 55

Horáčková, M.; Staudková, H.: Pracovní sešit I, II k učebnici Český jazyk 5; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 26770/2006-22

ze dne: 21.11.2006

platí do: 21.11.2012

cena (v Kč): po 55

Wildová, R.; Staudková, H.: Pracovní sešit k Živé abecedě; vydání: 5., platnost doložky prodloužena
čj.: 26770/2006-22

ze dne: 21.11.2006

platí do: 21.11.2012

cena (v Kč): 33

Staudková, H. a kol.: Pracovní sešit ke Slabikáři, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 22058/2006-22

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

cena (v Kč): 88

Bradáčová, L. a kol.: Pracovní sešit pro kluky a holčičky druhých ročníků I, II; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 26770/2006-22

ze dne: 21.11.2006

platí do: 21.11.2012

cena (v Kč): po 36

Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 2. ročník, sešit 1, 2; vydání: 8., platnost doložky prodloužena
čj.: 26770/2006-22

ze dne: 21.11.2006

platí do: 21.11.2012

cena (v Kč): po 13

Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3. ročník, sešit 1, 2; vydání: 7., platnost doložky prodloužena
čj.: 26770/2006-22

ze dne: 21.11.2006

platí do: 21.11.2012

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter

Šimíčková, H.: Pracovní karty ke Slabikáři Jiřího Žáčka; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 22058/2006-22

Alter
nosič: P

cena (v Kč): po 13

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

nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ
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Svobodová, I.; Horáčková, M.: Slovníček spisovné češtiny pro 1. stupeň ZŠ; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 22058/2006-22

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

cena (v Kč): 46

Ladová, A.; Holas, M.; Staudková, H.: Živá abeceda; vydání: 9., platnost doložky prodloužena
čj.: 22058/2006-22

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

cena (v Kč): 48

Nováková, Z.: Čítanka pro 2. ročník, 1. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 22058/2006-22

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

cena (v Kč): 108

Staudková, H. a kol.: Čítanka pro 2. ročník, 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 22058/2006-22

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

cena (v Kč): 99

Bradáčová, L. a kol.: Čítanka pro 3. ročník; vydání: 3., platnost doložky prodloužena
čj.: 22058/2006-22

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

cena (v Kč): 91

Rezutková, H. a kol.: Čítanka pro 4. ročník; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 22058/2006-22

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

cena (v Kč): 91

Rezutková, H. a kol.: Čítanka pro 5. ročník; vydání: 3., platnost doložky prodloužena
čj.: 22058/2006-22

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

cena (v Kč): 97

Žáček, J.; Zmatlíková, H.: Malý čtenář; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 22058/2006-22

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

cena (v Kč): 118

cena (v Kč): 96

Staudková, H. a kol.: Pracovní sešit k Čítance pro 2. ročník, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 22058/2006-22

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

cena (v Kč): 28

Špika, M.; Staudková, H.: Pracovní sešit k Čítance pro 3. ročník; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 22058/2006-22

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

cena (v Kč): 26

Horáčková, M.; Staudková, H.: Pracovní sešit k Čítance pro 4. ročník; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 22058/2006-22

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

cena (v Kč): 44

Špika, M.; Staudková, H.: Pracovní sešit k Čítance pro 5. ročník; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 22058/2006-22

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

cena (v Kč): 44

Žáček, J. a kol: Rozšiřující texty ke Slabikáři pro kluky a holčičky, které čtení baví (doplněk ke Slabikáři); vydání: 2.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 22058/2006-22

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

ze dne: 07.08.2007

platí do: 07.08.2013

ze dne: 17.04.2003

platí do: 17.04.2009

ze dne: 13.04.2004

ze dne: 07.07.2005

cena (v Kč): 99 + 28

ze dne: 19.07.2007

ze dne: 08.02.2002

ze dne: 08.09.2005

ze dne: 08.09.2005

ze dne: 30.11.2001

nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
SUŘ

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Dialog

platí do: 07.07.2011

cena (v Kč): 139

nosič: P

platí do: 19.07.2013

cena (v Kč): 139

SUŘ

SUŘ

Dialog
SUŘ

Dialog

platí do: 08.02.2008

cena (v Kč):

platí do: 08.09.2011

cena (v Kč): 129

platí do: 08.09.2011

cena (v Kč): 129

Štěpán, L.: Čítanka pro prvňáčky (U nás doma); vydání: 1.
čj.: 31733/2001-22

SUŘ

Dialog

Štěpán, L.: Čítanka plná pokladů pro 4. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 17178/2005-22

SUŘ

Alter

nosič: P

Štěpán, L.: Čítanka plná humoru pro 5. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 17178/2005-22

nosič: P

cena (v Kč): 149

Melichárková, I.; Štěpán, L.; Švecová, L.: Český slabikář (učebnice, Zápasíme s tužkou 1 - 2, Písanka 1 - 5); vydání: 1.
čj.: 12499/2002-22

Alter
nosič: P

nosič: P

Stéblová, M.: Český jazyk pro 5. ročník; vydání: 1.
čj.: 17614/2007-22

SUŘ

Alter

Stéblová, M.; Stuchlíková, M.; Švejdová, V.: Český jazyk pro 4. ročník; vydání: 1.
čj.: 23948/2005-22

SUŘ

Alter
nosič: P

cena (v Kč):

platí do: 13.04.2010

SUŘ

Alter
nosič: P

nosič: P

Stéblová, M.; Stuchlíková, M.; Švejdová, V.: Český jazyk pro 3. ročník; vydání: 1.
čj.: 13826/2004-22

SUŘ

Alter
nosič: P

cena (v Kč): 110

Melichárková, I; Švecová, L.: Český jazyk pro 2. ročník (učebnice, pracovní sešit, písanka 1, 2); vydání: 1.
čj.: 16441/2003-22

SUŘ

Alter
nosič: P

nosič: P

Staudková, H. a kol.: Čítanka pro 3. ročník ZŠ, 2. ediční řada a Pracovní sešit k Čítance 3/2; vydání: 1.
čj.: 18503/2007-22

Alter
nosič: P

cena (v Kč):

Žáček, J.; Zmatlíková, H.: Slabikář; vydání: 9., platnost doložky prodloužena
čj.: 22058/2006-22

SUŘ

Alter

Žáček, J.; Zmatlíková, H.: Moje první čítanka; vydání: 4., platnost doložky prodloužena
čj.: 22058/2006-22

Alter
nosič: P

platí do: 30.11.2007

nosič: P

SUŘ

Dialog
nosič: P

SUŘ

Dialog
nosič: P

SUŘ

Dialog
nosič: P

SUŘ

Dialog
cena (v Kč): 129

nosič: P

SUŘ

SEŠIT 11

strana 31

Melichárková, I.; Štěpán, L.; Švecová, L.: Hurá do abecedy; vydání: 1.
čj.: 12499/2002-22

ze dne: 08.02.2002

platí do: 08.02.2008

Dialog
cena (v Kč):

Burianová, H.; Jízdná, L.; Tarábková, M.; Halasová, J.: Český jazyk pro 2. ročník (učebnice, pracovní sešit k mluvnici,
písanka 1, 2); vydání: 1.
čj.: 25691/2003-22

ze dne: 28.08.2003

platí do: 28.08.2009

cena (v Kč): 74 + 43 + po 22

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.
čj.: 24626/2004-22

ze dne: 08.09.2004

platí do: 08.09.2010

cena (v Kč): 74 + 43 + po 22

Grünhutová, P.; Humpolíková, P.; Volf, V.; Hubeňáková, L.: Český jazyk pro 4. ročník (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 25977/2005-22

ze dne: 05.08.2005

platí do: 05.08.2011

cena (v Kč): 109 + 47

Drahovzal, M.; Horáčková, M.; Hudáčková, P.; Košťák, M.; Kulhavá, M.; Nečasová, R.: Český jazyk pro 5. ročník (učebnice,
pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 3806/2007-22

ze dne: 06.02.2007

platí do: 06.02.2013

cena (v Kč): 109 + 57

Grolichová, S.; Halasová, J.: Čítanka pro 2. ročník základní školy; vydání: 1.
čj.: 20220/2003-22

ze dne: 21.05.2003

platí do: 21.05.2009

ze dne: 07.07.2004

platí do: 07.07.2010

ze dne: 05.08.2005

platí do: 05.08.2011

ze dne: 06.02.2007

platí do: 06.02.2013

ze dne: 28.03.2002

platí do: 28.03.2008

ze dne: 20.05.2003

platí do: 20.05.2009

ze dne: 14.05.2007

platí do: 14.05.2013

ze dne: 16.06.2005

platí do: 16.06.2011

ze dne: 16.06.2005

ze dne: 25.08.2003

cena (v Kč): 139

cena (v Kč):

ze dne: 25.08.2003

cena (v Kč): 119 + 89

ze dne: 25.05.2004

cena (v Kč): 25 + 19

ze dne: 25.08.2003

platí do: 16.06.2011

cena (v Kč): 35

platí do: 25.08.2009

cena (v Kč): 79 + 79 + 49

platí do: 25.08.2009

cena (v Kč): 79 + 79 + 49

platí do: 25.05.2010

cena (v Kč): 49

platí do: 25.08.2009

cena (v Kč): 67 + 73

Konopková, L.; Lazáková, M.: Český jazyk pro 5. ročník (pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 22200/2004-22

ze dne: 02.08.2004

platí do: 02.08.2010

cena (v Kč): 49

Konopková, L.; Tenčlová, V.: Český jazyk pro 5. ročník (učebnice 1. a 2. část); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 26510/2003-22

ze dne: 25.08.2003

platí do: 25.08.2009

cena (v Kč): 76 + 79

platí do: 16.06.2011

cena (v Kč): 105

Čížková, M.: Čtení 1 pro prvňáčky; vydání: 1.
čj.: 22421/2005-22

ze dne: 16.06.2005

ze dne: 18.07.2007

SUŘ

Didaktis
nosič: P

SUŘ

Didaktis
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Didaktis
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna

Čížková, M.: Čtení 2 pro prvňáčky; vydání: 1.
čj.: 18504/2007-22

SUŘ

Fortuna

Konopková, L.; Tenčlová, V.: Český jazyk pro 4. ročník (učebnice 1. a 2. část); vydání: 1., platnost doložk y prodloužena
čj.: 26510/2003-22

SUŘ

Fortuna

Konopková, L.; Lazáková, M.: Český jazyk pro 4. ročník (pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 19811/2004-22

SUŘ

Didaktis
cena (v Kč):

Konopková, L.; Tenčlová, V.: Český jazyk pro 3. ročník (učebnice 1. a 2. část, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložk y
prodloužena
čj.: 26510/2003-22

nosič: P

Didaktis

Konopková, L.; Tenčlová, V.: Český jazyk pro 2. ročník (učebnice 1. a 2. část, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložk y
prodloužena
čj.: 26510/2003-22

SUŘ

Didaktis

nosič: P

Jošt, J.: Cviky zábavné - jednotažky; vydání: 1.
čj.: 22421/2005-22

Didaktis
nosič: P

cena (v Kč): 139

Čížková, M.: Cviky pro nácvik písmen, Cviky pro uvolnění ruky; vydání: 1.
čj.: 22421/2005-22

SUŘ

Didaktis

Kolářová, D.; Mičánková, M.; Tarábek, P.: Angličtina pro 3. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 6340/2007-22

nosič: P

nosič: P

Halasová, J.: Počteníčko pro 1. ročník základní školy; vydání: 1.
čj.: 20219/2003-22

SUŘ

Didaktis

cena (v Kč): 97

Kozlová, M.; Tarábek, P.; Halasová, J.: Písmenkář, Slabikář, Velká písanka, Malá písanka 1 - 3, Průvodce k učebnicím pro
1. ročník základní školy; vydání: 1.
čj.: 16359/2002-22

nosič: P

nosič: P

Rousová, S.; Prchalová, M.; Madronová, V.; Neužilová, V.: Čítanka pro 5. ročník základní školy; vydání: 1.
čj.: 3806/2007-22

Didaktis

cena (v Kč):

Juráčková, I.; Hubeňáková, L.: Čítanka pro 4. ročník základní školy; vydání: 1.
čj.: 25978/2005-22

SUŘ

Didaktis

Krupárová, P.; Nováková, P.: Čítanka pro 3. ročník základní školy; vydání: 1.
čj.: 21819/2004-22

nosič: P

nosič: P

SUŘ

Fortuna
platí do: 18.07.2013

cena (v Kč): 119

nosič: P

SUŘ
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Brukner, J.; Čížková, M.: Čtení pro malé školáky - 4. díl Slabikáře; vydání: 3., platnost doložky prodloužena
čj.: 14832/2006-22

ze dne: 11.07.2006

platí do: 11.07.2012

cena (v Kč): 64

Čížková, M.: Písanka 1 - 6; vydání: 1.
čj.: 22421/2005-22

ze dne: 16.06.2005

ze dne: 11.07.2006

platí do: 16.06.2011

cena (v Kč): 60

platí do: 11.07.2012

cena (v Kč): 59

Pišlová, S.; Čížková, M.; Linc, V.; Mertin, M.: Pojďme si hrát - 1. sešit Slabikáře; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 22421/2005-22

ze dne: 16.06.2005

platí do: 16.06.2011

cena (v Kč): 60

Čížková, M.; Linc, V.: Soubor pěti cvičných sešitů, Soubor pěti písanek pro 1. ročník, Vystřihovací písmenka; vydání: 2.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 14832/2006-22

ze dne: 11.07.2006

platí do: 11.07.2012

cena (v Kč): 59 + 59 + 63

Linc a kol.: Veselá abeceda - 2. díl Slabikáře; vydání: 4., platnost doložky prodloužena
čj.: 14832/2006-22

ze dne: 11.07.2006

platí do: 11.07.2012

cena (v Kč): 59

Toman, J. a kol.: Čítanka pro 2. ročník ZŠ - Čtení pro radost; vydání: 4., platnost doložky prodloužena
čj.: 27599/2005-22

ze dne: 10.03.2006

platí do: 10.03.2012

cena (v Kč): 75

Toman, J. a kol.: Čítanka pro 3. ročník ZŠ - Čteme pro potěšení; vydání: 4., platnost doložky prodloužena
čj.: 27599/2005-22

ze dne: 10.03.2006

platí do: 10.03.2012

cena (v Kč): 79

Toman, J. a kol.: Čítanka pro 4. ročník ZŠ - Já čtenář a můj svět; vydání: 3., platnost doložky prodloužena
čj.: 27599/2005-22

ze dne: 10.03.2006

platí do: 10.03.2012

cena (v Kč): 67

Toman, J. a kol.: Čítanka pro 5. ročník ZŠ - Dobrodružství s četbou; vydání: 3., platnost doložky prodloužena
čj.: 27599/2005-22

ze dne: 10.03.2006

platí do: 10.03.2012

ze dne: 16.11.2004

platí do: 16.11.2010

ze dne: 28.05.2003

platí do: 28.05.2009

ze dne: 26.04.2007

platí do: 26.04.2013

ze dne: 26.04.2007

platí do: 26.04.2013

ze dne: 21.03.2007

platí do: 21.03.2013

ze dne: 02.06.2004

platí do: 02.06.2010

ze dne: 02.06.2004

platí do: 02.06.2010

ze dne: 22.03.2001

platí do: 22.03.2007

cena (v Kč): 140 + 60

ze dne: 17.04.2003

platí do: 17.04.2009

cena (v Kč): 99

ze dne: 18.08.2003

platí do: 18.08.2009

cena (v Kč): 89

cena (v Kč): 98.5

cena (v Kč): 98.5

cena (v Kč):

cena (v Kč):

cena (v Kč): 54 + 32

Chýlová, H. a kol.: Český jazyk 5 (učebnice a pracovní sešity Dokážeš psát bez chyb ?, Pravopis přídavných jmen);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 25136/2003-22

ze dne: 18.08.2003

platí do: 18.08.2009

ze dne: 04.02.2002

platí do: 04.02.2008

ze dne: 22.08.2002

platí do: 22.08.2008

nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
SUŘ

SUŘ

SUŘ

Fraus
nosič: P

nosič: P

nosič: P

SUŘ

SUŘ

SUŘ

MOBY DICK
nosič: P

SUŘ

MOBY DICK
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

cena (v Kč): 75

nosič: P

SUŘ

Nová škola

Janáčková, Z. a kol.: Čítanka pro 3. ročník (učebnice a písanka 1. a 2. díl); vydání: 1.
čj.: 25101/2002-22

Fortuna

cena (v Kč): 52 + 24 + 22

Horáková, Z.; Janáčková, Z.; Procházková, E.: Čítanka pro 2. ročník; vydání: 1.
čj.: 12246/2002-22

SUŘ

Fraus

Příborská, O.; Mühlhauserová, H.: Český jazyk 4 (učebnice a pracovní sešit Poradíš si s pravopisem ?); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
čj.: 25135/2003-22

Fortuna
nosič: P

Fraus

Mühlhauserová, H.; Janáčková, Z.; Příborská, O.; Zbořilová, J.: Český jazyk 3; vydání: 2., přepracované
čj.: 17653/2003-22

SUŘ

Fragment

Mühlhauserová, H.; Janáčková, Z.; Příborská, O.: Český jazyk 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 13751/2001-22

nosič: P

nosič: P

Fialová, Z.; Podzimek, J.: Čítanka s literární výchovou 5; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 20256/2004-22

SUŘ

Fortuna

cena (v Kč): 149

Fialová, Z.; Podzimek, J.: Čítanka s literární výchovou 4; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 20256/2004-22

nosič: P

Fragment

Brunclíková, H.; Bauerová, Z.: Živá abeceda pro 1. ročník ZŠ; vydání: 1.
čj.: 29502/2006-22

SUŘ

Fortuna

nosič: P

Březinová, L.; Havel, J.; Stadlerová, H.: Slabikář pro 1. ročník ZŠ; vydání: 1.
čj.: 9137/2007-22

nosič: P

cena (v Kč): 149

Březinová, L.; Havel, J.; Stadlerová, H.: Písanka 1, 2, 3, 4, Čtecí karty ke slabikáři; vydání: 1.
čj.: 9137/2007-22

SUŘ

Fortuna

nosič: P

Hanzová, M.; Hutařová, I.: Čítanka pro 5. ročník základní školy; vydání: 1.
čj.: 14156/2003-22

nosič: P

cena (v Kč): 79

Hanzová, M.; Hutařová, I.: Čítanka pro 4. ročník základní školy; vydání: 1.
čj.: 13469/2004/22

SUŘ

Fortuna

Čížková, M. a kol.: Pojďme si číst - 3. díl Slabikáře; vydání: 4., platnost doložky prodloužena
čj.: 14832/2006-22

Fortuna
nosič: P

cena (v Kč): 75

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ
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Janáčková, Z. a kol.: Čítanka pro 4. ročník; vydání: 1.
čj.: 18783/2003-22

ze dne: 12.05.2003

Nová škola
platí do: 12.05.2009

cena (v Kč): 75

Janáčková, Z. a kol.: Čítanka pro 5. ročník; vydání: 1.
čj.: 25140/2003-22

ze dne: 29.08.2003

ze dne: 20.06.2005

platí do: 29.08.2009

cena (v Kč): 95

platí do: 20.06.2011

cena (v Kč): 25

Mühlhauserová, H.; Svobodová, J.: Písanka 1 - 4 pro 1. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 22647/2005-22

ze dne: 20.06.2005

platí do: 20.06.2011

cena (v Kč): po 14

Procházková, E.; Horáková, Z.; Janáčková, Z.: Písanka pro 2. ročník základní školy, 1. a 2. díl; vydání: 1.
čj.: 12246/2002-22

ze dne: 04.02.2002

platí do: 04.02.2008

cena (v Kč): po 16

Mühlhauserová, H.; Svobodová, J.: Slabikář pro 1. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 22647/2005-22

ze dne: 20.06.2005

platí do: 20.06.2011

cena (v Kč): 90

Mühlhauserová, H.; Svobodová, J.: Živá abeceda pro 1. ročník ZŠ; vydání: 3., platnost doložky prodloužena
čj.: 22647/2005-22

ze dne: 20.06.2005

platí do: 20.06.2011

cena (v Kč): 49

Šrut, P.; Mikulenková, H.: Český slabikář pro 1. ročník, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 14834/2006-22

ze dne: 31.07.2006

platí do: 31.07.2010

cena (v Kč): 49

Mikulenková, H.: Jája a Ota - Písanka 1 a 2, Číslice - Písanka 3, Tom a Mimi - Cviky; vydání: 2., platnost doložky
prodloužena
čj.: 14834/2006-22

ze dne: 31.07.2006

platí do: 31.07.2010

cena (v Kč): po 15 + 11 + 15

Dorovská, D.; Řeřichová, V.: Čítanka pro 5. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 15078/2006-22

ze dne: 07.06.2006

platí do: 07.06.2010

cena (v Kč): 63 + 24

Šrut, P.; Krejčová, Z.: Otíkova čítanka pro 1. a 2. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 11199/2002-22

ze dne: 15.01.2002

platí do: 15.01.2008

cena (v Kč): 105

Mikulenková, H. a kol.: Český jazyk pro 2. ročník (učebnice 1, 2); vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 34591/2005-22

ze dne: 23.03.2006

platí do: 23.03.2012

cena (v Kč): po 36

Mikulenková, H. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník (učebnice 1. a 2. díl); vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 8516/2006-22

ze dne: 30.03.2006

platí do: 30.03.2012

cena (v Kč): po 36

Mikulenková, H.: Český jazyk pro 4. ročník, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 17554/2004-22

ze dne: 12.05.2004

platí do: 12.05.2010

cena (v Kč): po 36

Mikulenková, H. a kol.: Moje písanka pro 3. ročník (1. a 2. díl); vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 8516/2006-22

ze dne: 30.03.2006

platí do: 30.03.2012

cena (v Kč): po 15

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
čj.: 34591/2005-22

ze dne: 23.03.2006

platí do: 23.03.2012

cena (v Kč): po 15

Mikulenková, H.; Malý, R.: Český jazyk 2 (učebnice a pracovní sešit I, II); vydání: 1.
čj.: 26572/2002-22

ze dne: 23.09.2002

platí do: 23.09.2008

cena (v Kč): 84 + 50 + 15 + 15

Mikulenková, H.; Malý, R.: Český jazyk 3 (učebnice a pracovní sešit I, II); vydání: 1.
čj.: 33100/2003-22

ze dne: 30.01.2004

platí do: 30.01.2010

cena (v Kč): 84 + 50 + 15 + 15

Mikulenková, H.; Malý, R.: Pracovní sešit ke Slabikáři I, II, III; Cviky; Písanky 1, 2, 3; vydání: 1.
čj.: 20086/2004-22

ze dne: 06.08.2004

platí do: 06.08.2010

cena (v Kč): 15 + 22 + 22 + 15 +
po 17

platí do: 06.08.2010

cena (v Kč): 92

Mikulenková, H.; Malý, R.: Slabikář; vydání: 1.
čj.: 20086/2004-22

ze dne: 06.08.2004

ze dne: 23.09.2002

ze dne: 22.05.2003

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

platí do: 23.09.2008

platí do: 22.05.2009

nosič: P

SUŘ

Prodos
cena (v Kč): 80 (měkká vazba), 95 (tvrdá
vazba) + 40

Mikulenková, H.; Malý, R.: Čítanka 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 18644/2003-22

nosič: P

Prodos

Mikulenková, H.; Malý, R.: Čítanka 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 24639/2002-22

SUŘ

Nová škola

Procházková, E.: Moje první psaní (Uvolňovací cviky s říkadly); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 22647/2005-22

nosič: P

nosič: P

SUŘ

Prodos
cena (v Kč): 85 (měkká vazba), 100 (tvrdá
vazba) + 40

nosič: P

SUŘ
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Malý, R.: Čítanka 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 18525/2007-22

ze dne: 19.07.2007

platí do: 19.07.2013

Prodos
cena (v Kč): 95 (měkká vazba), 110 (tvrdá
vazba) + 40

Malý, R.; Cardová, J.: Čítanka 5 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 18526/2007-22

ze dne: 19.07.2007

platí do: 19.07.2013

ze dne: 21.08.2002

platí do: 21.08.2008

cena (v Kč): 73

Styblík, V.; Dvořáková, Z.: Český jazyk pro 3. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23228/2002-22

ze dne: 21.08.2002

platí do: 21.08.2008

cena (v Kč): 75

Styblík, V.; Dvořáková, Z.; Ondrášková, K.; Buriánková, M.: Český jazyk pro 3. ročník ZŠ - pracovní sešit; vydání: 1.
čj.: 31917/2001-22

ze dne: 28.12.2001

platí do: 28.12.2007

cena (v Kč): 55

Styblík, V.; Dvořáková, Z.: Český jazyk pro 4. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23228/2002-22

ze dne: 21.08.2002

platí do: 21.08.2008

cena (v Kč): 77

Styblík, V.; Dvořáková, Z.; Ondrášková, K.; Buriánková, M.: Český jazyk pro 4. ročník ZŠ - pracovní sešit; vydání: 1.
čj.: 23227/2002-22

ze dne: 19.07.2002

platí do: 19.07.2008

cena (v Kč): 55

Styblík, V.; Dvořáková, Z.: Český jazyk pro 5. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23228/2002-22

ze dne: 21.08.2002

platí do: 21.08.2008

cena (v Kč): 77

Styblík, V.; Dvořáková, Z.; Ondrášková, K.; Buriánková, M.: Český jazyk pro 5. ročník ZŠ - pracovní sešit; vydání: 1.
čj.: 14106/2003-22

ze dne: 21.05.2003

platí do: 21.05.2009

cena (v Kč): 55

Wagnerová, J.: Čítanka pro prvňáčky; vydání: 1.
čj.: 23008/2003-22

ze dne: 01.08.2003

platí do: 01.08.2009

ze dne: 01.08.2003

ze dne: 07.04.2004

ze dne: 21.08.2002

ze dne: 07.04.2004

ze dne: 18.07.2006

ze dne: 06.01.2006

ze dne: 13.03.2007

ze dne: 11.08.2004

ze dne: 21.06.2006

ze dne: 11.08.2004

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SUŘ

SUŘ

SPN, a.s.

platí do: 21.08.2008

cena (v Kč): 75

platí do: 07.04.2010

cena (v Kč): 59

platí do: 18.07.2012

cena (v Kč): 97 + 59

platí do: 06.01.2012

cena (v Kč): komplet 147

platí do: 13.03.2013

cena (v Kč): U - 42 + 45, PS - po 50, 50,
písanka - po 9

platí do: 11.08.2010

cena (v Kč): U - 44, PS - po 34

platí do: 21.06.2012

cena (v Kč): U - 56, PS - po 39

Potůčková, J.: Čítanka pro 4. ročník ZŠ; vydání: 1.
čj.: 22019/2004-23

nosič: P

cena (v Kč): 59

Potůčková, J.: Český jazyk pro 5. ročník ZŠ (učebnice 1. a 2. díl, pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1.
čj.: 5987/2006-22

SUŘ

SPN, a.s.

platí do: 07.04.2010

Potůčková, J.: Český jazyk pro 4. ročník ZŠ (učebnice 1. a 2. díl, pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1.
čj.: 22019/2004-22

nosič: P

SPN, a.s.

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
čj.: 8439/2007-22

SUŘ

SPN, a.s.

nosič: P

Potůčková, J.: Český jazyk pro 1. třídu ZŠ (Živá abeceda, Slabikář, Čítanka, Písanka 1. - 5. díl); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 34593/2005-22

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

cena (v Kč): 35

Hošnová, E.; Šmejkalová, M.; Pišlová, S.; Buriánková, M.: Český jazyk pro 2. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 14886/2006-22

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

platí do: 01.08.2009

Wagnerová, J.: Učíme se číst - Učebnice čtení pro 1. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 16204/2004-22

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

nosič: P

Wagnerová, J.; Václavovičová, J.: Učíme se číst - pracovní sešit k 1. dílu učebnice pro 1. ročník ZŠ; vydání: 1.
čj.: 22098/2002-22

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

cena (v Kč): 75

Wagnerová, J.: Písanky pro prvňáčky (5 ks); vydání: 1.
čj.: 16204/2004-22

nosič: P

SPN, a.s.

Wagnerová, J.; Wagner, V.: Kresebné uvolňovací cviky pro prvňáčky; vydání: 1.
čj.: 23009/2003-22

SUŘ

Prodos
cena (v Kč): 95 (měkká vazba), 110 (tvrdá
vazba) + 40

Styblík, V.; Dvořáková, Z.; Ondrášková, K.: Český jazyk pro 2. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23228/2002-22

nosič: P

nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

Studio 1+1
nosič: P

SUŘ

Studio 1+1
nosič: P

SUŘ

Studio 1+1
nosič: P

SUŘ

Studio 1+1
nosič: P

SUŘ

Studio 1+1
platí do: 11.08.2010

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
čj.: 13485/2004-22

ze dne: 10.03.2005

platí do: 10.03.2011

cena (v Kč): 88 + 42 + 44

Horáčková, M. a kol.: Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií (I. díl - Učivo o jazyce, II. díl Komunikační a slohová výchova, III. díl - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení); vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 20834/2006-22

ze dne: 24.10.2006

platí do: 24.10.2012

cena (v Kč): 88 + 42 + 44

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ
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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
čj.: 20834/2006-22

ze dne: 24.10.2006

platí do: 24.10.2012

cena (v Kč): 84 + 42 + 44

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
čj.: 20834/2006-22

ze dne: 24.10.2006

platí do: 24.10.2012

cena (v Kč): 84 + 42 + 44

Bradáčová, L.; Horáčková, M. a kol.: Čítanka 6; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 31457/2004-22

ze dne: 14.02.2005

platí do: 14.02.2011

cena (v Kč): měkká vazba -88, tvrdá vazba
-108, 60

Lískovcová, M.; Bradáčová, L. a kol.: Čítanka 7; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 20834/2006-22

ze dne: 24.10.2006

platí do: 24.10.2012

cena (v Kč): měkká vazba -88, tvrdá vazba
-108, 60

Horáčková, M.; Rezutková, H.: Čítanka 8; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 20834/2006-22

ze dne: 24.10.2006

platí do: 24.10.2012

cena (v Kč): měkká vazba -115, tvrdá vazba
-134, 40

Lískovcová, M.; Rezutková, H. a kol.: Čítanka 9; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 20834/2006-22

ze dne: 24.10.2006

platí do: 24.10.2012

cena (v Kč): měkká vazba -115, tvrdá vazba
-134, 40

Horáčková, M.; Staudková, H. a kol.: Literární výchova 6, Doplněk k Čítance 6; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 31457/2004-22

ze dne: 14.02.2005

platí do: 14.02.2011

cena (v Kč): 20

Horáčková, M.; Staudková, H.: Literární výchova 7, Doplněk k Čítance 7; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 20834/2006-22

ze dne: 24.10.2006

platí do: 24.10.2012

cena (v Kč): 20

Horáčková, M.; Staudková, H.: Literární výchova 8, Doplněk k Čítance 8; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 20834/2006-22

ze dne: 24.10.2006

platí do: 24.10.2012

cena (v Kč): 20

Lískovcová, M.; Staudková, H. a kol.: Literární výchova 9, Doplněk k Čítance 9; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 20834/2006-22

ze dne: 24.10.2006

platí do: 24.10.2012

cena (v Kč): 35

Štěpán, L.; Richter, V.: Čítanka plná humoru pro 6. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 26516/2005-22

ze dne: 08.09.2005

platí do: 08.09.2011

cena (v Kč): 129

Štěpán, L.; Richter, V.: Čítanka plná humoru pro 7. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 26516/2005-22

ze dne: 08.09.2005

platí do: 08.09.2011

cena (v Kč): 129

Štěpán, L.: Čítanka plná příběhů pro 8. ročník; vydání: 1.
čj.: 18065/2002-22

ze dne: 23.04.2002

platí do: 23.04.2008

ze dne: 21.08.2002

platí do: 21.08.2008

cena (v Kč): 139

nosič: P

nosič: P

nosič: P

cena (v Kč): 85

Čeňková, J.; Solfronková, J.; Marinková, H.: Čítanka pro 6. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
ze dne: 16.09.2004

platí do: 16.09.2010

cena (v Kč): 69

Čeňková, J.; Dejmalová, K.; Marinková, H.: Čítanka pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23033/2004-22

ze dne: 16.09.2004

platí do: 16.09.2010

cena (v Kč): 69

Čeňková, J.; Jonáková, A.; Marinková, H.: Čítanka pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23033/2004-22

ze dne: 16.09.2004

platí do: 16.09.2010

cena (v Kč): 69

Čeňková, J.; Dejmalová, K.; Jonáková, A.: Čítanka pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23033/2004-22

ze dne: 16.09.2004

platí do: 16.09.2010

cena (v Kč): 69

Nezkusil, V.: Literární výchova pro 6. - 7. ročník ZŠ - Rozmluvy o světě literatury; vydání: 3. vydání, platnost doložky
prodloužena
čj.: 30439/2005-22

ze dne: 23.03.2006

platí do: 23.03.2012

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Dialog
nosič: P

SUŘ

Dialog
nosič: P

nosič: P

nosič: P

SUŘ

SUŘ

cena (v Kč): 78

SUŘ

Fortuna

Fortuna

čj.: 23033/2004-22

SUŘ

Alter

Beránková, E.; Lederbuchová, L.: Trocha literární teorie; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
platí do: 03.02.2011

SUŘ

Alter

nosič: P

ze dne: 03.02.2005

platí do: 07.07.2009

Alter

cena (v Kč): 107

čj.: 12127/2005-22

ze dne: 07.07.2003

SUŘ

Dialog
cena (v Kč): 139

Havránek; Jedlička: Stručná mluvnice česká; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 20368/2003-22

nosič: P

Dialog

Štěpán, L.: Čítanka plná příběhů pro 9. ročník; vydání: 1.
čj.: 25006/2002-22

Alter

nosič: P
Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ
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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
čj.: 30439/2005-22

ze dne: 23.03.2006

platí do: 23.03.2012

cena (v Kč): 74 + 76

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
čj.: 30439/2005-22

ze dne: 23.03.2006

platí do: 23.03.2012

cena (v Kč): 79

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
čj.: 30439/2005-22

ze dne: 23.03.2006

platí do: 23.03.2012

cena (v Kč): 79

Fucimanová, M.: Sloh pro 6. - 9. ročník ZŠ; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 15024/2002-22

ze dne: 07.03.2003

platí do: 07.03.2009

cena (v Kč): 79

Krausová, Z.; Teršová, R.: Český jazyk pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia; vydání: 1.
čj.: 18641/2003-22

ze dne: 22.05.2003

platí do: 22.05.2009

cena (v Kč):

Krausová, Z.; Teršová, R.: Český jazyk pro 7. ročník základní školy a sekundu víceletého gymnázia (učebnice a pracovní
sešit); vydání: 1.
čj.: 23717/2004-22

ze dne: 09.08.2004

platí do: 09.08.2010

cena (v Kč): 120 + 60

Krausová, Z.; Pašková, M.: Český jazyk pro 8. ročník základní školy a tercii víceletého gymnázia (učebnice a pracovní sešit);
vydání: 1.
čj.: 23435/2005-22

ze dne: 19.07.2005

platí do: 19.07.2011

cena (v Kč): 129 + 60

Krausová, Z.; Pašková, M.; Vaňková, J.: Český jazyk pro 9. ročník základní školy a kvartu víceletého gymnázia (učebnice a
pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 20603/2006-22

ze dne: 30.08.2006

platí do: 30.08.2012

cena (v Kč): 129 + 59

Lederbuchová, L.; Beránková, E.: Čítanka pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia; vydání: 1.
čj.: 18984/2003-22

ze dne: 01.08.2003

platí do: 01.08.2009

cena (v Kč): 129

Lederbuchová, L.; Beránková, E.: Čítanka pro 7. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletého gymnázia; vydání: 1.
čj.: 23718/2004-22

ze dne: 13.08.2004

platí do: 13.08.2010

cena (v Kč): 139

Lederbuchová, L.; Stehlíková, M.: Čítanka pro 8. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletého gymnázia; vydání: 1.
čj.: 24972/2005-22

ze dne: 05.08.2005

platí do: 05.08.2011

cena (v Kč): 149

Lederbuchová, L.; Stehlíková, M.: Čítanka pro 9. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletého gymnázia; vydání: 1.
čj.: 20604/2006-22

ze dne: 31.08.2006

platí do: 31.08.2012

cena (v Kč): 149

Uličný, O. a kol.: Český jazyk 6 (učebnice a Cvičení); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 25970/2005-22

ze dne: 12.01.2006

platí do: 12.01.2012

cena (v Kč): 74 + 39

Uličný, O. a kol.: Český jazyk 7 (učebnice a Cvičení); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 25970/2005-22

ze dne: 12.01.2006

platí do: 12.01.2012

cena (v Kč): 74 + 39

Uličný, O. a kol.: Český jazyk 8 (učebnice a Cvičení); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 25970/2005-22

ze dne: 12.01.2006

platí do: 12.01.2012

cena (v Kč): 94 + 39

Uličný, O. a kol.: Český jazyk 9 (učebnice a Cvičení); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 25970/2005-22

ze dne: 12.01.2006

platí do: 12.01.2012

cena (v Kč): 89 + 47

Fialová, Z.; Podzimek, J.: Čítanka s literární výchovou 6; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 20257/2004-22

ze dne: 02.06.2004

platí do: 02.06.2010

cena (v Kč): 98.5

Fialová, Z.; Podzimek, J.: Čítanka s literární výchovou 7; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 20257/2004-22

ze dne: 02.06.2004

platí do: 02.06.2010

cena (v Kč): 105

Fialová, Z.; Podzimek, J.: Čítanka s literární výchovou 8; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 20257/2004-22

ze dne: 02.06.2004

platí do: 02.06.2010

cena (v Kč): 105

Fialová, Z.; Podzimek, J.: Čítanka s literární výchovou 9; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 20257/2004-22

ze dne: 02.06.2004

platí do: 02.06.2010

cena (v Kč): 105

Janáčková, Z.; Fejfušová, M.: Čítanka pro 6. ročník; vydání: 1.
čj.: 8740/2007-22

ze dne: 02.05.2007

platí do: 02.05.2013

ze dne: 28.08.2002

platí do: 28.08.2008

nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Jinan
nosič: P

SUŘ

Jinan
nosič: P

SUŘ

Jinan
nosič: P

SUŘ

Jinan
nosič: P

SUŘ

MOBY DICK
nosič: P

SUŘ

MOBY DICK
nosič: P

SUŘ

MOBY DICK
nosič: P

SUŘ

MOBY DICK
nosič: P

SUŘ

Nová škola
cena (v Kč): 140

Hauser, P. a kol.: Čeština hravě (Cvičebnice pro 9. ročník ZŠ a nižší gymnázium); vydání: 1.
čj.: 19881/2002-22

Fortuna

cena (v Kč): 49

nosič: P

SUŘ

Pansoﬁa
nosič: P

SUŘ
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Hirschová, M.: Český jazyk 6; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 17555/2004-22

ze dne: 12.05.2004

platí do: 12.05.2010

Prodos
cena (v Kč): 78

Hirschová, M.: Český jazyk 7; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 17556/2004-22

ze dne: 12.05.2004

platí do: 12.05.2010

ze dne: 05.04.2007

platí do: 05.04.2013

cena (v Kč): 78

ze dne: 12.05.2004

platí do: 12.05.2010

cena (v Kč): 40

cena (v Kč): 133 + 28

Dorovská, D.; Řeřichová, V.: Čítanka 7 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 15120/2005-22

ze dne: 20.07.2005

platí do: 20.07.2011

ze dne: 31.07.2006

platí do: 31.07.2012

cena (v Kč): 132, 30 + 27, 30

ze dne: 05.04.2007

platí do: 05.04.2013

cena (v Kč): 133 + 28

cena (v Kč): 147

Šrut, P.; Lukešová, B.; Slavíková, J.: Čítanka pro 9. ročník základní školy; vydání: 1.
čj.: 25055/2002-22

ze dne: 21.08.2002

platí do: 21.08.2008

cena (v Kč): 125

Müllerová, O.; Hoffmannová, J.; Hoffmann, B.: Český jazyk 6 (Mluvnice, Literatura a komunikace, Procvičujeme,
opakujeme); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 22398/2004-22

ze dne: 03.08.2004

platí do: 03.08.2010

cena (v Kč): 89 + 99 + 59

Müllerová, O.; Hoffmannová, J.; Hoffmann, B.: Český jazyk 7 (Mluvnice, Literatura a komunikace, Procvičujeme,
opakujeme); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 6915/2006-22

ze dne: 23.03.2006

platí do: 23.03.2012

cena (v Kč): 89 + 99 + 59

Müllerová, O.; Hoffmannová, J.; Hoffmann, B.: Český jazyk 8 (Mluvnice, Literatura a komunikace, Procvičujeme,
opakujeme); vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 20600/2006-22

ze dne: 05.09.2006

platí do: 05.09.2012

cena (v Kč): 89 + 99 + 59

Müllerová, O.; Hoffmannová, J.; Hoffmann, B.: Český jazyk 9 (Mluvnice, Literatura a komunikace, Procvičujeme,
opakujeme); vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 20600/2006-22

ze dne: 05.09.2006

platí do: 05.09.2012

cena (v Kč): 89 + 119 + 59

Styblík.V. a kol.: Základní mluvnice českého jazyka; vydání: 1.
čj.: 5680/2006-22

ze dne: 08.03.2006

platí do: 08.03.2012

ze dne: 11.06.2002

platí do: 11.06.2008

cena (v Kč): 95

cena (v Kč): 79

Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií; vydání: 2., platnost doložky
prodloužena
čj.: 23226/2002-22

ze dne: 11.06.2002

platí do: 11.06.2008

cena (v Kč): 85

Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií; vydání: 2., platnost doložky
prodloužena
čj.: 23226/2002-22

ze dne: 11.06.2002

platí do: 11.06.2008

cena (v Kč): 79

Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 9. ročník ZŠ a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií; vydání: 2., platnost doložky
prodloužena
čj.: 23226/2002-22

ze dne: 11.06.2002

platí do: 11.06.2008

cena (v Kč): 79

Soukal, J.: Čítanka pro 6. ročník ZŠ a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 17341/2002-22

ze dne: 12.04.2002

platí do: 12.04.2008

cena (v Kč): 79

Soukal, J.: Čítanka pro 7. ročník ZŠ a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 17341/2002-22

ze dne: 12.04.2002

platí do: 12.04.2008

cena (v Kč): 73

Soukal, J.: Čítanka pro 8. ročník ZŠ a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 17341/2002-22

ze dne: 12.04.2002

platí do: 12.04.2008

cena (v Kč): 95

Soukal, J.: Čítanka pro 9. ročník ZŠ a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 17341/2002-22

ze dne: 12.04.2002

platí do: 12.04.2008

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Scientia
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.

Styblík.V. a kol.: Český jazyk pro 6. ročník ZŠ a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií; vydání: 2., platnost doložky
prodloužena
čj.: 23226/2002-22

nosič: P

Prodos

Dorovská, D.; Řeřichová, V.: Čítanka 9 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10717/2007-22

SUŘ

Prodos

Dorovská, D.; Řeřichová, V.: Čítanka 8 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2.
čj.: 18865/2006-22

nosič: P
Prodos

Dorovská, D.; Řeřichová, V.: Čítanka 6 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 17557/2004-22

SUŘ

Prodos

Hirschová, M.: Český jazyk 9; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10717/2007-22

nosič: P

cena (v Kč): 95

nosič: P
SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ
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Hošnová, E.; Bozděchová, I.; Mareš, P.; Svobodová, I.: Český jazyk pro 6. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 14937/2006-22

ze dne: 17.07.2006

platí do: 17.07.2012

cena (v Kč): 109 + 65

Soukal, J.: Čítanka 6; vydání: 3., přepracované a rozšířené
čj.: 15751/2007-22

ze dne: 19.07.2007

ze dne: 31.08.2007

platí do: 19.07.2013

cena (v Kč): 115

ze dne: 02.08.2005

platí do: 31.08.2013

cena (v Kč):

platí do: 02.08.2011

cena (v Kč): 96 + 49

Bičíková, V; Topil, Z.; Šafránek, F.: Český jazyk pro 7. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 18340/2001-22

ze dne: 28.05.2001

platí do: 28.05.2007

cena (v Kč): 89 + 41

Bičíková, V; Topil, Z.; Šafránek, F.: Český jazyk pro 8. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 25012/2002-22

ze dne: 23.08.2002

platí do: 23.08.2008

cena (v Kč): 96 + 45

Bičíková, V; Topil, Z.; Šafránek, F.: Český jazyk pro 9. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 25012/2002-22

ze dne: 23.08.2002

platí do: 23.08.2008

cena (v Kč): 96 + 69

Martinková, V.: Literatura 6; vydání: 1.
čj.: 33101/2003-22

ze dne: 10.12.2003

ze dne: 30.08.2005

platí do: 10.12.2009

cena (v Kč): 95

platí do: 30.08.2011

ze dne: 22.02.2006

platí do: 22.02.2012

ze dne: 31.08.2007

ze dne: 10.12.2003

platí do: 31.08.2009

cena (v Kč): 90

ze dne: 30.08.2005

platí do: 10.12.2009

cena (v Kč): 110

platí do: 30.08.2011

ze dne: 22.02.2006

ze dne: 31.08.2007

nosič: P

SUŘ

Tobiáš
nosič: P

SUŘ

Tobiáš
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

platí do: 22.02.2012

platí do: 31.08.2009

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Tripolia
cena (v Kč): 95

Martinková, V.: Malá čítanka 9; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 9014/2007-22

SUŘ

Tobiáš

Tripolia
cena (v Kč): 90

Martinková, V.: Malá čítanka 8; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 34594/2005-22

nosič: P

Tripolia

Martinková, V.: Malá čítanka 7; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 14338/2005-22

Tobiáš

Tripolia

Martinková, V.: Malá čítanka 6; vydání: 1.
čj.: 33101/2003-22

SUŘ

Tripolia
cena (v Kč): 90

Martinková, V.: Literatura 9; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 9014/2007-22

nosič: P

Tripolia
cena (v Kč): 95

Martinková, V.: Literatura 8; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 34594/2005-22

SUŘ

Tripolia

Martinková, V.: Literatura 7; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 14338/2005-22

nosič: P
SPN, a.s.

Bičíková, V; Topil, Z.; Šafránek, F.: Český jazyk pro 6. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 25651/2005-22

SUŘ

SPN, a.s.

Soukal, J.: Čítanka 7; vydání: 1.
čj.: 21108/2007-22

SPN, a.s.
nosič: P

nosič: P

SUŘ

Tripolia
cena (v Kč): 80

nosič: P

SUŘ

Anglický jazyk
Kelly, M.: Angličtina po hláskách - učebnice, pracovní sešit, metodika; vydání: 1.
čj.: 26866/2003-22

ze dne: 12.11.2003

platí do: 12.11.2009

Angličtina Express
cena (v Kč): 150

Kelly, M.: Angličtina po písmenkách - učebnice, pracovní sešit, metodika; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 11093/2004-22

ze dne: 23.08.2004

platí do: 23.08.2010

cena (v Kč): 70

Kelly, M.: Blue English, učebnice pro 8. třídu; vydání: 1.
čj.: 26080/2002-22

ze dne: 19.09.2002

ze dne: 02.09.2003

platí do: 19.09.2008

cena (v Kč): 85

ze dne: 05.12.2006

platí do: 02.09.2009

cena (v Kč): 85

platí do: 05.12.2012

cena (v Kč): 160 + 120

Kelly, M.: English 5, učebnice pro 5. třídu ZŠ (učebnice a pracovní sešit s CD); vydání: 1.
čj.: 13046/2006-22

ze dne: 19.07.2006

platí do: 19.07.2012

cena (v Kč): 160 + 120

Littlejhon, A.; Hicks, D.: Cambridge English for Schools - Level Four (Student´s Book + Workbook + Teacher´s Book);
vydání: 1., doložka prodloužena
čj.: 15137/2006-22

ze dne: 16.10.2006

Angličtina Express
nosič: P

SUŘ

platí do: 16.10.2012

nosič: P

SUŘ

Angličtina Express

Kelly, M.: English 4, učebnice pro 4. třídu ZŠ (učebnice a pracovní sešit s CD); vydání: 1.
čj.: 31067/2005-22

SUŘ

Angličtina Express

Kelly, M.: Green English, učebnice pro 9. třídu; vydání: 1.
čj.: 25539/2003-22

nosič: P

cena (v Kč): 328 + 203 + 492

nosič: P

SUŘ

Angličtina Express
nosič: P

SUŘ

Angličtina Express
nosič: P

SUŘ

Cambridge
Univers.Press
nosič: P

SUŘ
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Littlejhon, A.; Hicks, D.: Cambridge English for Schools - Level One (Student´s Book + Workbook + Teacher´s Book);
vydání: 1., doložka prodloužena
čj.: 15137/2006-22

ze dne: 16.10.2006

platí do: 16.10.2012

cena (v Kč): 328 + 203 + 492

Littlejhon, A.; Hicks, D.: Cambridge English for Schools - Level Three (Student´s Book + Workbook + Teacher´s Book);
vydání: 1., doložka prodloužena
čj.: 15137/2006-22

ze dne: 16.10.2006

platí do: 16.10.2012

cena (v Kč): 328 + 203 + 492

Littlejhon, A.; Hicks, D.: Cambridge English for Schools - Level Two (Student´s Book + Workbook + Teacher´s Book);
vydání: 1., doložka prodloužena
čj.: 15137/2006-22

ze dne: 16.10.2006

platí do: 16.10.2012

cena (v Kč): 328 + 203 + 492

Littlejhon, A.; Hicks, D.: Cambridge English for Schools - Starter (Student´s Book + Workbook + Teacher´s Book); vydání:
1., doložka prodloužena
čj.: 15137/2006-22

ze dne: 16.10.2006

platí do: 16.10.2012

cena (v Kč): 328 + 203 + 492

Gerngross, G.; Puchta, H.: Join in - 1 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 7719/2006-22

ze dne: 11.05.2006

platí do: 11.05.2012

cena (v Kč): 268 + 140 + 330

Gerngross, G.; Puchta, H.: Join in - 2 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 7719/2006-22

ze dne: 11.05.2006

platí do: 11.05.2012

cena (v Kč): 268 + 140 + 330

Gerngross, G.; Puchta, H.: Join in - 3 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 7719/2006-22

ze dne: 11.05.2006

platí do: 11.05.2012

cena (v Kč): 268 + 140 + 330

Gerngross, G.; Puchta, H.: Join in - 4 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 7719/2006-22

ze dne: 11.05.2006

platí do: 11.05.2012

cena (v Kč): 268 + 140 + 330

Gerngross, G.; Puchta, H.: Join in - Starter (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 7719/2006-22

ze dne: 11.05.2006

platí do: 11.05.2012

cena (v Kč): 268 + 140 + 330

Littlejhon, A.; Hicks, D.: Cambridge English Worldwide - Level 1 (Student´s Book + Practice Book + Teacher´s Book);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 7718/2006-22

ze dne: 12.05.2006

platí do: 12.05.2012

cena (v Kč): 315 + 194 + 435

Littlejhon, A.; Hicks, D.: Cambridge English Worldwide - Level 2 (Student´s Book + Practice Book + Teacher´s Book);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 7718/2006-22

ze dne: 12.05.2006

platí do: 12.05.2012

cena (v Kč): 315 + 194 + 435

Littlejhon, A.; Hicks, D.: Cambridge English Worldwide - Level 3 (Student´s Book + Practice Book + Teacher´s Book);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 7718/2006-22

ze dne: 12.05.2006

platí do: 12.05.2012

cena (v Kč): 315 + 194 + 435

Littlejhon, A.; Hicks, D.: Cambridge English Worldwide - Starter (Student´s Book + Practice Book + Teacher´s Book);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 7718/2006-22

ze dne: 12.05.2006

platí do: 12.05.2012

cena (v Kč): 315 + 194 + 435

ze dne: 11.02.2004

platí do: 11.02.2010

cena (v Kč):

ze dne: 11.02.2004

platí do: 11.02.2010

cena (v Kč):

ze dne: 11.02.2004

platí do: 11.02.2010

cena (v Kč):

ze dne: 11.02.2004

platí do: 11.02.2010

cena (v Kč):

Gerngross, G.; Puchta, H.: Join Us for English 1 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1.
čj.: 13873/2006-22
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Littlejhon, A.; Hicks, D.: Primary Colours Starter; vydání: 1.
čj.: 30949/2004-22
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Gerngross, G.; Puchta, H.: Join Us for English 2 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1.
čj.: 13873/2006-22

ze dne: 20.07.2006

platí do: 20.07.2012

cena (v Kč): 268 + 141 + 331

Gerngross, G.; Puchta, H.: Join Us for English 3 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1.
čj.: 13873/2006-22

ze dne: 20.07.2006

platí do: 20.07.2012

cena (v Kč): 268 + 141 + 331

Gerngross, G.; Puchta, H.: Join Us for English 4 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1.
čj.: 13873/2006-22

ze dne: 20.07.2006

platí do: 20.07.2012

cena (v Kč): 268 + 141 + 331

Gerngross, G.; Puchta, H.: Join Us for English Starter (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1.
čj.: 13873/2006-22

ze dne: 20.07.2006

platí do: 20.07.2012

cena (v Kč): 268 + 141 + 331

Puchta, H.; Stranks, J.: English in Mind 1 (Student´s book + Workbook + CD); vydání: 1.
čj.: 33145/2006-22

ze dne: 27.02.2006

platí do: 27.02.2012

cena (v Kč): 340 + 216 + 460

Puchta, H.; Stranks, J.: English in Mind 2 (Student´s book + Workbook + CD); vydání: 1.
čj.: 33145/2006-22

ze dne: 27.02.2006

platí do: 27.02.2012

cena (v Kč): 340 + 216 + 460

Puchta, H.; Stranks, J.: English in Mind 3 (Student´s book + Workbook + CD); vydání: 1.
čj.: 33145/2006-22

ze dne: 27.02.2006

platí do: 27.02.2012

cena (v Kč): 340 + 216 + 460

Puchta, H.; Stranks, J.: English in Mind Starter (Student´s book + Workbook + CD); vydání: 1.
čj.: 33145/2006-22

ze dne: 27.02.2006

platí do: 27.02.2012

cena (v Kč): 340 + 216 + 460

Goody, D.; Goody, N.; Craven, M.: Messages 1 (učebnice a pacovní sešit); vydání: 1.
čj.: 11962/2006-22

ze dne: 05.09.2006

platí do: 05.09.2012

cena (v Kč): 328 + 183

Goody, D.; Goody, N.; Craven, M.: Messages 2 (učebnice a pacovní sešit); vydání: 1.
čj.: 11962/2006-22

ze dne: 05.09.2006

platí do: 05.09.2012

cena (v Kč): 328 + 183

Goody, D.; Goody, N.; Craven, M.: Messages 3 (učebnice a pacovní sešit); vydání: 1.
čj.: 11962/2006-22

ze dne: 05.09.2006

platí do: 05.09.2012

cena (v Kč): 328 + 183

Goody, D.; Goody, N.; Craven, M.: Messages 4 (učebnice a pacovní sešit); vydání: 1.
čj.: 11962/2006-22

ze dne: 05.09.2006

platí do: 05.09.2012

cena (v Kč): 328 + 183

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.
čj.: 15792/2004-22

ze dne: 24.05.2004

platí do: 24.05.2010

cena (v Kč): 103 + 79 + 225 + 160

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.
čj.: 15792/2004-22

ze dne: 24.05.2004

platí do: 24.05.2010

cena (v Kč): 103 + 79 + 225 + 160

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.
čj.: 19919/2004-22

ze dne: 25.06.2004

platí do: 25.06.2010

cena (v Kč): 103 + 79 + 225 + 160

Kociánová, Z.: New English for you 4 - angličtina pro 7. ročník ZŠ (Pupil´s Book, Workbook, Teacher´s Notes); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 14/2006-22

ze dne: 23.03.2006

platí do: 23.03.2009

cena (v Kč): 125 + 80 + 298

Gray, E.; Evans, V.: Welcome 1 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, alphabet booklet, učitelská příručka, sada
obrázků, sada kazet pro učitele); vydání: 1.
čj.: 19080/2003-22

ze dne: 30.06.2003

platí do: 30.06.2009

cena (v Kč): 295 + 0 + 145 + 0 + 195 +
435 + 590
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Gray, E.; Evans, V.: Welcome 2 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, učitelská příručka, sada obrázků, sada kazet
pro učitele); vydání: 1.
čj.: 19080/2003-22

ze dne: 30.06.2003

platí do: 30.06.2009

cena (v Kč): 295 + 0 + 160 + 200 + 435
+ 590

Gray, E.; Evans, V.: Welcome 3 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, učitelská příručka, sada obrázků, sada kazet
pro učitele); vydání: 1.
čj.: 19080/2003-22

ze dne: 30.06.2003

platí do: 30.06.2009

cena (v Kč): 295 + 0 + 155 + 225 + 445
+ 460

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 1 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, alphabet booklet, učitelská příručka,
sada obrázků, sada kazet pro učitele); vydání: 1.
čj.: 22676/2003-22

ze dne: 30.06.2003

platí do: 30.06.2009

cena (v Kč): 200 + 0 + 145 + 0 + 85 + 210
+ 295

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 2 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, učitelská příručka, sada obrázků, sada
kazet pro učitele); vydání: 1.
čj.: 22676/2003-22

ze dne: 30.06.2003

platí do: 30.06.2009

cena (v Kč): 215 + 0 + 150 + 95 + 210 +
295

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 3 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, učitelská příručka, sada obrázků, sada
kazet pro učitele); vydání: 1.
čj.: 22676/2003-22

ze dne: 30.06.2003

platí do: 30.06.2009

cena (v Kč): 240 + 0 + 160 + 100 + 210
+ 295

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 4 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, učitelská příručka, sada obrázků, sada
kazet pro učitele); vydání: 1.
čj.: 22676/2003-22

ze dne: 30.06.2003

platí do: 30.06.2009

cena (v Kč): 255 + 0 + 165 + 110Kč + 210
+ 295

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 5 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, učitelská příručka, sada obrázků, sada
kazet pro učitele); vydání: 1.
čj.: 22676/2003-22

ze dne: 30.06.2003

platí do: 30.06.2009

cena (v Kč): 270 + 0 + 165 + 155 + 210
+ 295

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 6 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, učitelská příručka, sada obrázků, sada
kazet pro učitele); vydání: 1.
čj.: 22676/2003-22

ze dne: 30.06.2003

platí do: 30.06.2009

cena (v Kč): 285 + 0 + 175 + 125 + 210
+ 295

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Starter A, B (učebnice, cvičebnice, učitelská příručka); vydání: 1.
čj.: 1159/2006-22

ze dne: 06.03.2006

platí do: 06.03.2012

cena (v Kč):

Evans, V.; O´Sullivan, N.: Click On 1 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, učitelská příručka, testy s klíčem, sada
kazet pro učitele); vydání: 1.
čj.: 22677/2003-22

ze dne: 30.06.2003

platí do: 30.06.2009

cena (v Kč): 335 + 0 + 210 + 645 + 100
+ 590

Evans, V.; O´Sullivan, N.: Click On 2 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, učitelská příručka, testy s klíčem, sada
kazet pro učitele); vydání: 1.
čj.: 22677/2003-22

ze dne: 30.06.2003

platí do: 30.06.2009

cena (v Kč): 375 + 0 + 220 + 680 + 100
+ 460

Evans, V.; O´Sullivan, N.: Click On 3 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice, učitelská příručka, testy s klíčem, sada
kazet pro učitele); vydání: 1.
čj.: 22677/2003-22

ze dne: 30.06.2003

platí do: 30.06.2009

cena (v Kč): 395 + 0 + 245 + 750 + 105
+ 765

Betáková, L.; Dvořáková, K.: Angličtina 6 - Way to Win (učebice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 14348/2005-22

ze dne: 11.05.2005

platí do: 11.05.2011

cena (v Kč): 159 + 99

Betáková, L.; Dvořáková, K.: Angličtina 7 - Way to Win (učebice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 6775/2006-22

ze dne: 08.06.2006

platí do: 08.06.2012

cena (v Kč): 159 + 99

Betáková, L.; Dvořáková, K.: Angličtina 8 - Way to Win (učebice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 12192/2007-22

ze dne: 18.07.2007

platí do: 18.07.2013

cena (v Kč): 159 + 99

Karásková, M.; Šádek, J.: Start with Click 1 (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, 2 audiokazety); vydání: 1.
čj.: 17412/2002-22

ze dne: 10.04.2002

platí do: 10.04.2008

cena (v Kč): 129 + 89 + ? + 350
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Karásková, M.; Šádek, J.: Start with Click 2 (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, 2 audiokazety, 2 CD); vydání: 1.
čj.: 24305/2003-22

ze dne: 05.08.2003

platí do: 05.08.2009

cena (v Kč):

Šádek, J.; Karásková, M.: Start whith Click New 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 9478/2007-22

ze dne: 19.06.2007

platí do: 19.06.2013

cena (v Kč): 129 + 99

Šádek, J.; Karásková, M.: Start whith Click New 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 9478/2007-22

ze dne: 19.06.2007

platí do: 19.06.2013

cena (v Kč): 129 + 99

Šádek, J.; Karásková, M.: Start whith Click New 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 9478/2007-22

ze dne: 19.06.2007

platí do: 19.06.2013

cena (v Kč): 129 + 99

Dooley, J.; Evans, V.: Sail Away 1 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1.
čj.: 24785/2005-22

ze dne: 27.09.2005

platí do: 27.09.2011

cena (v Kč): 195 + 135 + 335

Dooley, J.; Evans, V.: Sail Away 2 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1.
čj.: 24785/2005-22

ze dne: 27.09.2005

platí do: 27.09.2011

cena (v Kč): 195 + 135 + 335

Gray, E.; Evans, V.: Set Sail 1 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1.
čj.: 1157/2006-22

ze dne: 31.05.2006

platí do: 31.05.2012

cena (v Kč): 195 + 165 + 250

Gray, E.; Evans, V.: Set Sail 2 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1.
čj.: 1157/2006-22

ze dne: 31.05.2006

platí do: 31.05.2012

cena (v Kč): 195 + 165 + 250

Dooley, J.; Evans, V.: Blockbuster 1 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1.
čj.: 24785/2005-22

ze dne: 27.09.2005

platí do: 27.09.2011

cena (v Kč): 195 + 135 + 335

Dooley, J.; Evans, V.: Blockbuster 2 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1.
čj.: 1161/2006-22

ze dne: 26.02.2006

platí do: 26.02.2012

cena (v Kč): 295 + 215 + 220

Dooley, J.; Evans, V.: Blockbuster 3 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1.
čj.: 1161/2006-22

ze dne: 26.02.2006

platí do: 26.02.2012

cena (v Kč): 295 + 215 + 220

Evans, V.; Dooley, J.: Enterprise 1 Beginner; vydání: 1.
čj.: 26309/2006-22

ze dne: 11.07.2007

ze dne: 11.07.2007

platí do: 11.07.2013

cena (v Kč): 295

platí do: 11.07.2013

ze dne: 11.07.2007

ze dne: 20.10.2004

platí do: 11.07.2013

cena (v Kč): 345

platí do: 20.10.2010

cena (v Kč): 288 + 134 + 584 + po 189

Harris, M.; Mower, D.: World Club 2 (Student´s Book, Activity Book, Teacher´s File, Class Audio Cassette); vydání: 1.
čj.: 21925/2004-22

ze dne: 20.10.2004

platí do: 20.10.2010

cena (v Kč): 288 + 134 + 584 + po 189

Harris, M.; Mower, D.: World Club 3 (Student´s Book, Activity Book, Teacher´s File, Class Audio Cassette); vydání: 1.
čj.: 21925/2004-22

ze dne: 20.10.2004

platí do: 20.10.2010

cena (v Kč): 288 + 134 + 584 + po 402

Harris, M.; Mower, D.: World Club Intermediate (Student´s Book, Activity Book, Teacher´s File, Class Audio Cassette);
vydání: 1.
čj.: 21925/2004-22

ze dne: 20.10.2004

platí do: 20.10.2010

cena (v Kč): 288 + 134 + 584 + po 402

Ashworth, J.; Clark, J.: Stepping Stones 1 (Course Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassettes); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
čj.: 25540/2003-22

ze dne: 01.09.2003

platí do: 01.09.2009

cena (v Kč): 215 + 159 + 417 + 391

Ashworth, J.; Clark, J.: Stepping Stones 2 (Course Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassettes); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
čj.: 25540/2003-22

ze dne: 01.09.2003

platí do: 01.09.2009

cena (v Kč): 215 + 159 + 417 + 391

Bradshaw, Coralyn; Hadﬁeld, Jill: Excellent ! 1 (Activity Book, Pupils´ Book); vydání: 1.
čj.: 18037/2004-22

ze dne: 02.07.2004

platí do: 02.07.2010

cena (v Kč):

Bradshaw, Coralyn; Hadﬁeld, Jill: Excellent ! 2 (Activity Book, Pupils´ Book); vydání: 1.
čj.: 18037/2004-22

ze dne: 02.07.2004
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Harris, M.; Mower, D.: World Club 1 (Student´s Book, Activity Book, Teacher´s File, Class Audio Cassette); vydání: 1.
čj.: 21925/2004-22

SUŘ

Fraus

Infoa
cena (v Kč): 325

Evans, V.; Dooley, J.: Enterprise Plus Pre-Intermediate; vydání: 1.
čj.: 26309/2006-22

nosič: P

Infoa

Evans, V.; Dooley, J.: Enterprise 2 Elementary; vydání: 1.
čj.: 26309/2006-22

Fraus

cena (v Kč):

nosič: P

SUŘ

Longman
nosič: P

SUŘ

Longman
nosič: P

SUŘ

Longman
nosič: P

SUŘ

Longman
nosič: P

SUŘ

Longman
nosič: P

SUŘ

Longman
nosič: P

SUŘ

Longman
nosič: P

SUŘ

Longman
nosič: P

SUŘ
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Bradshaw, Coralyn; Hadﬁeld, Jill: Excellent ! 3 (Activity Book, Pupils´ Book); vydání: 1.
čj.: 18037/2004-22

ze dne: 02.07.2004

platí do: 02.07.2010

cena (v Kč):

Skinner, C.: Excellent ! Starter (Pupils´ Book); vydání: 1.
čj.: 18037/2004-22

ze dne: 02.07.2004

platí do: 02.07.2010

ze dne: 04.11.2004

platí do: 04.11.2010

cena (v Kč):

cena (v Kč): 302 + 187

Skinner, C.; Kilbey, L.: Friends 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 25632/2004-22

ze dne: 04.11.2004

platí do: 04.11.2010

ze dne: 04.11.2004

platí do: 04.11.2010

cena (v Kč): 302 + 187

ze dne: 04.11.2004

platí do: 04.11.2010

ze dne: 06.06.2005

platí do: 06.06.2011

cena (v Kč): 302 + 187

cena (v Kč): 343 + 202 + 652

Kilbey, L.: Energy 2 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book, kazety, CD); vydání: 1.
čj.: 16653/2005-22

ze dne: 06.06.2005

platí do: 06.06.2011

cena (v Kč): 343 + 202 + 652

Kilbey, L.: Energy 3 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book, kazety, CD); vydání: 1.
čj.: 16653/2005-22

ze dne: 06.06.2005

platí do: 06.06.2011

cena (v Kč): 343 + 202 + 652

Echevarria, C; Trelles, E.; Montgomery, E.: Top Mark 1 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book, kazety); vydání: 1.
čj.: 14958/2005-22

ze dne: 17.05.2005

platí do: 17.05.2011

cena (v Kč): 428 + 256 + 748 + 196

Echevarria, C; Trelles, E.; Montgomery, E.: Top Mark 2 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book, kazety); vydání: 1.
čj.: 14958/2005-22

ze dne: 17.05.2005

platí do: 17.05.2011

cena (v Kč): 428 + 256 + 748 + 196

Echevarria, C; Trelles, E.; Montgomery, E.: Top Mark 3 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book, kazety); vydání: 1.
čj.: 14958/2005-22

ze dne: 17.05.2005

platí do: 17.05.2011

cena (v Kč): 428 + 256 + 748 + 196

Echevarria, C; Trelles, E.; Montgomery, E.: Top Mark 4 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book, kazety); vydání: 1.
čj.: 14958/2005-22

ze dne: 17.05.2005

platí do: 17.05.2011

cena (v Kč): 428 + 256 + 748 + 196

Worrall, A.: English Adventure 1 (učebnice, pracovní sešit, příručka pro učitele, CD, kazety); vydání: 1.
čj.: 21224/2005-22

ze dne: 31.01.2006

platí do: 31.01.2012

cena (v Kč): 428 + 256 + 0 + 196 + 196

Worrall, A.: English Adventure 2 (učebnice, pracovní sešit, příručka pro učitele, CD, kazety); vydání: 1.
čj.: 21224/2005-22

ze dne: 31.01.2006

platí do: 31.01.2012

cena (v Kč): 428 + 256 + 0 + 196 + 196

Hearn, I.: English Adventure 3 (učebnice, pracovní sešit, příručka pro učitele, CD, kazety); vydání: 1.
čj.: 21224/2005-22

ze dne: 31.01.2006

platí do: 31.01.2012

cena (v Kč): 428 + 256 + 0 + 196 + 196

Hearn, I.: English Adventure 4 (učebnice, pracovní sešit, příručka pro učitele, CD, kazety); vydání: 1.
čj.: 21224/2005-22

ze dne: 31.01.2006

platí do: 31.01.2012

cena (v Kč): 428 + 256 + 0 + 196 + 196

Bruni, Ch.: English Adventure Starter A (učebnice, pracovní sešit, příručka pro učitele, CD, kazety); vydání: 1.
čj.: 21224/2005-22

ze dne: 31.01.2006

platí do: 31.01.2012

cena (v Kč): 428 + 256 + 0 + 196 + 196

Bruni, Ch.: English Adventure Starter B (učebnice, pracovní sešit, příručka pro učitele, CD, kazety); vydání: 1.
čj.: 21224/2005-22

ze dne: 31.01.2006

platí do: 31.01.2012

cena (v Kč): 428 + 256 + 0 + 196 + 196

Abbs, B.; Freebairn, I.: Sky 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 6340/2006-22

ze dne: 18.06.2007

platí do: 18.06.2013

ze dne: 18.06.2007

platí do: 18.06.2013

cena (v Kč): 245 + 124

ze dne: 18.06.2007

platí do: 18.06.2013

cena (v Kč): 245 + 124

ze dne: 18.06.2007

platí do: 18.06.2013

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Longman
nosič: P

SUŘ

Longman
nosič: P

SUŘ

Longman
nosič: P

SUŘ

Longman
nosič: P

SUŘ

Longman
nosič: P

SUŘ

Longman
nosič: P

SUŘ

Longman
nosič: P

SUŘ

Longman
nosič: P

SUŘ

Longman
nosič: P

SUŘ

Longman
nosič: P

SUŘ

Longman
nosič: P

SUŘ

Longman
nosič: P

SUŘ

Longman
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Longman
cena (v Kč): 245 + 124

Abbs, B.; Freebairn, I.: Sky Starter (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 6340/2006-22

SUŘ

Longman

Abbs, B.; Freebairn, I.: Sky 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 6340/2006-22

Longman
nosič: P

Longman

Abbs, B.; Freebairn, I.: Sky 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 6340/2006-22

SUŘ

Longman

Kilbey, L.: Energy 1 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book, kazety, CD); vydání: 1.
čj.: 16653/2005-22

nosič: P

Longman
cena (v Kč): 302 + 187

Skinner, C.: Friends Starter (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 25632/2004-22

SUŘ

Longman

Kilbey, L.; Skinner, C.: Friends 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 25632/2004-22

nosič: P
Longman

Skinner, C.; Bogucka, M.; Lesnikowska, E.; Niedzwiecka, K.; Date, O.: Friends 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 25632/2004-22

Longman

nosič: P

SUŘ

Longman
cena (v Kč): 245 + 124

nosič: P

SUŘ
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Harris, M.; Mower, D.; Sikorzynska: Challenges 1; vydání: 1.
čj.: 14163/2007-22

ze dne: 14.08.2007

platí do: 14.08.2013

Longman
cena (v Kč):

Harris, M.; Mower, D.; Sikorzynska: Challenges 2; vydání: 1.
čj.: 14163/2007-22

ze dne: 14.08.2007

platí do: 14.08.2013

cena (v Kč):

Harris, M.; Mower, D.; Sikorzynska: Challenges 3; vydání: 1.
čj.: 14163/2007-22

ze dne: 14.08.2007

platí do: 14.08.2013

ze dne: 20.07.2006

platí do: 20.07.2012

cena (v Kč):

cena (v Kč): 247 + 158 + 533

Garton-Sprenger, J.; Mendelsohn, K.: Shine 2 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 11470/2006-22

ze dne: 20.07.2006

platí do: 20.07.2012

cena (v Kč): 247 + 158 + 533

Garton-Sprenger, J.; Mendelsohn, K.: Shine 3 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 11470/2006-22

ze dne: 20.07.2006

platí do: 20.07.2012

cena (v Kč): 247 + 158 + 533

Perrett, J.; Covill, Ch.: Brilliant 1 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1.
čj.: 17445/2002-22

ze dne: 11.04.2002

platí do: 11.04.2008

cena (v Kč): 221 + 152 + 378 + 260

Perrett, J.; Covill, Ch.: Brilliant 2 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1.
čj.: 17445/2002-22

ze dne: 11.04.2002

platí do: 11.04.2008

cena (v Kč): 221 + 152 + 378 + 260

Perrett, J.; Covill, Ch.: Brilliant 3 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1.
čj.: 17445/2002-22

ze dne: 11.04.2002

platí do: 11.04.2008

cena (v Kč): 221 + 152 + 378 + 260

Perrett, J.; Covill, Ch.: Brilliant 4 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1.
čj.: 17445/2002-22

ze dne: 11.04.2002

platí do: 11.04.2008

cena (v Kč): 221 + 152 + 378 + 260

Vince, M.; West, J.: Smart Elementary (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1.
čj.: 17446/2002-22

ze dne: 11.04.2002

platí do: 11.04.2008

cena (v Kč): 246 + 141 + 426 + 260

Vince, M.; West, J.: Smart Starter, Elementary (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1.
čj.: 17446/2002-22

ze dne: 11.04.2002

platí do: 11.04.2008

cena (v Kč): 246 + 141 + 426 + 260

Baker, Ch.; Mitchel, L.: Tempo 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 11473/2006-22

ze dne: 03.08.2006

platí do: 03.08.2012

ze dne: 03.08.2006

platí do: 03.08.2012

cena (v Kč): 265 + 270

cena (v Kč): 265 + 270

Baker, Ch.; Mitchel, L.: Tempo 3 (učebnice, pracovní sešit s CD-ROM); vydání: 1.
čj.: 11473/2006-22

ze dne: 03.08.2006

platí do: 03.08.2012

cena (v Kč): 265 + 270

Morris, J.; Ramsden, J.: Here´s Patch the Puppy 1; vydání: 1.
čj.: 11468/2006-22

ze dne: 27.07.2006

platí do: 27.07.2012

ze dne: 27.07.2006

ze dne: 10.08.2006

platí do: 27.07.2012

cena (v Kč): 299

platí do: 10.08.2012

cena (v Kč): 247

ze dne: 10.08.2006

ze dne: 10.08.2006

platí do: 10.08.2012

cena (v Kč): 247

platí do: 10.08.2012

cena (v Kč): 247

ze dne: 10.08.2006

ze dne: 10.08.2006

SUŘ

Macmillan
nosič: P

SUŘ

Macmillan
nosič: P

SUŘ

Macmillan
nosič: P

SUŘ

Macmillan
nosič: P

SUŘ

Macmillan
nosič: P

SUŘ

Macmillan
nosič: P

SUŘ

Macmillan
nosič: P

SUŘ

Macmillan
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Macmillan
nosič: P

SUŘ

Macmillan
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Macmillan
platí do: 10.08.2012

cena (v Kč): 247

platí do: 10.08.2012

cena (v Kč): 247

Read, C.; Soberón, A.: Little Bugs 2; vydání: 1.
čj.: 11469/2006-22

nosič: P

Macmillan

Read, C.; Soberón, A.: Little Bugs 1; vydání: 1.
čj.: 11469/2006-22

Macmillan

Macmillan

Read, C.; Soberón, A.: Big Bugs 3; vydání: 1.
čj.: 11469/2006-22

SUŘ

Macmillan

Read, C.; Soberón, A.: Big Bugs 2; vydání: 1.
čj.: 11469/2006-22

nosič: P

Macmillan

Read, C.; Soberón, A.: Big Bugs 1; vydání: 1.
čj.: 11469/2006-22

SUŘ

Macmillan
cena (v Kč): 299

Morris, J.; Ramsden, J.: Here´s Patch the Puppy 2; vydání: 1.
čj.: 11468/2006-22

nosič: P

Macmillan

Baker, Ch.; Mitchel, L.: Tempo 2 (učebnice, pracovní sešit s CD-ROM); vydání: 1.
čj.: 11473/2006-22

SUŘ

Longman

Garton-Sprenger, J.; Mendelsohn, K.: Shine 1 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 11470/2006-22

nosič: P
Longman

nosič: P

SUŘ

Macmillan
nosič: P

SUŘ
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Garton-Sprenger, J.; Prowse, P.: Inspiration 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 8304/2006-22

ze dne: 28.08.2006

platí do: 28.08.2012

cena (v Kč): 265 + 156

Garton-Sprenger, J.; Prowse, P.: Inspiration 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 8304/2006-22

ze dne: 28.08.2006

platí do: 28.08.2012

cena (v Kč): 265 + 156

Garton-Sprenger, J.; Prowse, P.: Inspiration 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 8304/2006-22

ze dne: 28.08.2006

platí do: 28.08.2012

cena (v Kč): 265 + 156

Garton-Sprenger, J.; Prowse, P.: Inspiration 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 8304/2006-22

ze dne: 28.08.2006

platí do: 28.08.2012

cena (v Kč): 265 + 156

Papiol, E.; Toth, M.: Here Comes Minibus 1; vydání: 1.
čj.: 11466/2006-22

ze dne: 04.09.2006

ze dne: 04.09.2006

platí do: 04.09.2012

cena (v Kč): 208

ze dne: 14.08.2006

platí do: 04.09.2012

cena (v Kč): 208

platí do: 14.08.2012

ze dne: 14.08.2006

ze dne: 14.08.2006

platí do: 14.08.2012

cena (v Kč): 224 + 177

platí do: 14.08.2012

ze dne: 19.07.2006

ze dne: 19.07.2006

platí do: 19.07.2012

cena (v Kč): 208

platí do: 19.07.2012

cena (v Kč): 208

ze dne: 19.07.2006

ze dne: 19.07.2006

platí do: 19.07.2012

cena (v Kč): 234 + 156

platí do: 19.07.2012

ze dne: 19.07.2006

ze dne: 11.11.2004

platí do: 19.07.2012

cena (v Kč): 234 + 156

platí do: 11.11.2010

cena (v Kč): 98 + 44 + 46 + 150 + po 160

Kociánová, Z.: English for you 4 (Pupil´s Book, Workbook 1. a 2. část, Teacher´s Notes, 2 audiokazety); vydání: 1.
čj.: 14/2006-22

ze dne: 13.03.2006

platí do: 13.03.2009

cena (v Kč): 140 + 65 + 180 + po 153

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.
čj.: 13928/2004-22

ze dne: 20.10.2004

platí do: 20.10.2010

cena (v Kč): 220 + 130

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.
čj.: 13928/2004-22

ze dne: 20.10.2004

platí do: 20.10.2010

cena (v Kč): 220 + 130

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.
čj.: 13928/2004-22

ze dne: 20.10.2004

platí do: 20.10.2010

cena (v Kč): 220 + 130

platí do: 08.11.2010

cena (v Kč): 320

Mitchell, H.Q.; Scott, S.: Say Yes ! (1. díl); vydání: 1.
čj.: 13929/2004-22

ze dne: 08.11.2004

ze dne: 08.11.2004

ze dne: 08.11.2004

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Mgr. Petr Kocián
nosič: P

SUŘ

Mgr. Petr Kocián
nosič: P

SUŘ

MM Publications
nosič: P

SUŘ

MM Publications
nosič: P

SUŘ

MM Publications
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

MM Publications
platí do: 08.11.2010

cena (v Kč): 320

platí do: 08.11.2010

cena (v Kč): 320

Mitchell, H.Q.; Scott, S.: Say Yes ! (3. díl); vydání: 1.
čj.: 13929/2004-22

SUŘ

MM Publications

Mitchell, H.Q.; Scott, S.: Say Yes ! (2. díl); vydání: 1.
čj.: 13929/2004-22

nosič: P

Macmillan

Kociánová, Z.: English for you 3 (Pupil´s Book, Workbook 1. a 2. část, Teacher´s Notes, audiokazeta); vydání: 1.
čj.: 25244/2004-22

SUŘ

Macmillan
cena (v Kč): 234 + 156

House, S.; Scott, K.: Story Magic 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 11472/2006-22

nosič: P

Macmillan

House, S.; Scott, K.: Story Magic 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 11472/2006-22

SUŘ

Macmillan

Macmillan

House, S.; Scott, K.: Story Magic 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 11472/2006-22

nosič: P

Macmillan

Esteve, P.P.; Estruch, V.R.: Mini Magic 2; vydání: 1.
čj.: 11472/2006-22

Macmillan

Macmillan
cena (v Kč): 224 + 177

Esteve, P.P.; Estruch, V.R.: Mini Magic 1; vydání: 1.
čj.: 11472/2006-22

SUŘ

Macmillan

Ellis, P.; Bowen, M.: Way Ahead 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 11472/2006-22

nosič: P

Macmillan
cena (v Kč): 224 + 177

Ellis, P.; Bowen, M.: Way Ahead 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 11472/2006-22

SUŘ

Macmillan

Macmillan

Ellis, P.; Bowen, M.: Way Ahead 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 11472/2006-22

nosič: P

Macmillan

Papiol, E.; Toth, M.: Here Comes Minibus 2; vydání: 1.
čj.: 11466/2006-22

Macmillan

nosič: P

SUŘ

MM Publications
nosič: P

SUŘ
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Strange, D.: Chatterbox 1 - Pupil´s Book 1, Teacher´s Book 1, Activity Book 1, Cassette; vydání: platnost doložky
prodloužena
čj.: 31229/2001-22

ze dne: 03.12.2001

platí do: 03.12.2007

cena (v Kč): 184 + 170 + 118

Strange, D.: Chatterbox 2 - Pupil´s Book 2, Teacher´s Book 2, Activity Book 2, Cassette; vydání: platnost doložky
prodloužena
čj.: 31229/2001-22

ze dne: 03.12.2001

platí do: 03.12.2007

cena (v Kč): 184 + 170 + 118

Holderness, J.A.: Chatterbox 3 - Pupil´s Book 3, Teacher´s Book 3, Activity Book 3, Cassette; vydání: platnost doložky
prodloužena
čj.: 31229/2001-22

ze dne: 03.12.2001

platí do: 03.12.2007

cena (v Kč): 196 + 174 + 118

Holderness, J.A.: Chatterbox 4 - Pupil´s Book 4, Teacher´s Book 4, Activity Book 4, Cassette; vydání: platnost doložky
prodloužena
čj.: 31229/2001-22

ze dne: 03.12.2001

platí do: 03.12.2007

cena (v Kč): 196 + 174 + 118

Norman, W.: Open doors 1 - Student´s Book 1, Teacher´s Book 1, Workbook 1, Teacher´s Pack, Cassette; vydání: platnost
doložky prodloužena
čj.: 17698/2003-22

ze dne: 11.04.2003

platí do: 11.04.2009

cena (v Kč): 177 + 299 + 104 + 0

Norman, W.: Open doors 2 - Student´s Book 2, Teacher´s Book 2, Workbook 2, Cassette; vydání: platnost doložky
prodloužena
čj.: 17698/2003-22

ze dne: 11.04.2003

platí do: 11.04.2009

cena (v Kč): 188 + 299 + 104

Norman, W.: Open doors 3 - Student´s Book 3, Teacher´s Book 3, Workbook 3, Cassette; vydání: platnost doložky
prodloužena
čj.: 17698/2003-22

ze dne: 11.04.2003

platí do: 11.04.2009

cena (v Kč): 207 + 318 + 104

Shipton, P.: Chit Chat 1 (učebnice, cvičebnice, metodická příručka, obrázkové karty, audiokazety); vydání: 1.
čj.: 19618/2002-22

ze dne: 20.05.2002

platí do: 20.05.2008

cena (v Kč):

Shipton, P.: Chit Chat 2 (učebnice, cvičebnice, metodická příručka, 2 audiokazety); vydání: 1.
čj.: 28107/2002-22

ze dne: 18.10.2002

platí do: 18.10.2008

cena (v Kč): 199 + 150 + 197 + 160

Blair, A.; Cadwallader, J.: Zig Zag Island (učebnice, metodická příručka, plastové karty s obrázky, audiokazety, plakáty);
vydání: 1.
čj.: 761/2006-22

ze dne: 26.02.2006

platí do: 26.02.2012

cena (v Kč): 126 + 337 + 415 + 145

Hutchinson, T.: Project 1 (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, Testy 1-3); vydání: 2., přepracované
čj.: 21912/2006-22

ze dne: 13.11.2006

platí do: 13.11.2012

cena (v Kč): 238 + 130 + 282 + 320 + 0

Hutchinson, T.: Project 2 (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, Testy 1-3); vydání: 2., přepracované
čj.: 21912/2006-22

ze dne: 13.11.2006

platí do: 13.11.2012

cena (v Kč): 238 + 130 + 282 + 320 + 0

Hutchinson, T.: Project 3 (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, Testy 1-3); vydání: 2., přepracované
čj.: 21912/2006-22

ze dne: 13.11.2006

platí do: 13.11.2012

cena (v Kč): 238 + 130 + 282 + 320 + 0

Hutchinson, T.: Project 4 (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, Testy 1-3); vydání: 2., přepracované
čj.: 21912/2006-22

ze dne: 13.11.2006

platí do: 13.11.2012

cena (v Kč): 238 + 130 + 282 + 320 + 0

Hutchinson, T.: Project Plus (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes); vydání: 2., přepracované
čj.: 21912/2006-22

ze dne: 13.11.2006

platí do: 13.11.2012

cena (v Kč): 238 + 130 + 282 + 320

Bowler, B.; Parminter, S.: Happy Earth 1 (Class Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1.
čj.: 14777/2004-22

ze dne: 02.06.2004

platí do: 02.06.2010

cena (v Kč): 278 + 155 + 199 + 320

Bowler, B.; Parminter, S.: Happy Earth 2 (Class Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1.
čj.: 14777/2004-22

ze dne: 02.06.2004

platí do: 02.06.2010

cena (v Kč): 278 + 155 + 199 + 320

Maidment, S.; Roberts, L.: Happy House 1 (Class Book, Teacher´s Book, Teacher´s Resource Pack, Cassette); vydání: 1.
čj.: 14777/2004-22

ze dne: 02.06.2004

platí do: 02.06.2010

cena (v Kč): 239 + 199 + 311 + 160

Oxford
University Press
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University Press
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SUŘ

Oxford
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SUŘ
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Maidment, S.; Roberts, L.: Happy House 2 (Class Book, Activity Book, Teacher´s Book, Teacher´s Resource Pack, Cassette);
vydání: 1.
čj.: 14777/2004-22

ze dne: 02.06.2004

platí do: 02.06.2010

cena (v Kč): 239 + 137 + 199 + 311 + 160

Maidment, S.; Roberts, L.: Happy Street 1 (Class Book, Activity Book, Teacher´s Book, Teacher´s Resource Pack, Cassette);
vydání: 1.
čj.: 14777/2004-22

ze dne: 02.06.2004

platí do: 02.06.2010

cena (v Kč): 260 + 155 + 199 + 311 + 320

Maidment, S.; Roberts, L.: Happy Street 2 (Class Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1.
čj.: 14777/2004-22

ze dne: 02.06.2004

platí do: 02.06.2010

cena (v Kč): 260 + 155 + 199 + 320

Whitney, N.: Dream Team 1 (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, 2 CDs, Teacher´s Resource Pack;
vydání: 1.
čj.: 20532/2005-22

ze dne: 05.09.2005

platí do: 05.09.2011

cena (v Kč): 245 + 140 + 331 + 330 + 330

Whitney, N.: Dream Team 2 (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, 2 CDs, Teacher´s Resource Pack;
vydání: 1.
čj.: 20532/2005-22

ze dne: 05.09.2005

platí do: 05.09.2011

cena (v Kč): 245 + 140 + 331 + 330 + 330

Whitney, N.: Dream Team 3 (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, 2 CDs, Teacher´s Resource Pack;
vydání: 1.
čj.: 20532/2005-22

ze dne: 05.09.2005

platí do: 05.09.2011

cena (v Kč): 245 + 140 + 331 + 330 + 330

Whitney, N.: Dream Team Starter (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, 2 CDs, Teacher´s Resource
Pack; vydání: 1.
čj.: 20532/2005-22

ze dne: 05.09.2005

platí do: 05.09.2011

cena (v Kč): 245 + 140 + 331 + 330 + 330

Wetz, B.: Adventures Elementary (učebnice, pracovní sešit, dvojjazyčný slovník, přehled mluvnice); vydání: 1.
čj.: 15763/2006-22

ze dne: 28.08.2006

platí do: 28.08.2012

cena (v Kč): 299 + 199

Wetz, B.: Adventures Intermediate (učebnice, pracovní sešit, dvojjazyčný slovník, přehled mluvnice); vydání: 1.
čj.: 15763/2006-22

ze dne: 28.08.2006

platí do: 28.08.2012

cena (v Kč): 299 + 199

Wetz, B.: Adventures Pre-Intermediate (učebnice, pracovní sešit, dvojjazyčný slovník, přehled mluvnice); vydání: 1.
čj.: 15763/2006-22

ze dne: 28.08.2006

platí do: 28.08.2012

cena (v Kč): 299 + 199

Wetz, B.: Adventures Starter (učebnice, pracovní sešit, dvojjazyčný slovník, přehled mluvnice); vydání: 1.
čj.: 15763/2006-22

ze dne: 28.08.2006

platí do: 28.08.2012

cena (v Kč): 299 + 199

ze dne: 13.03.2007

platí do: 13.03.2013

cena (v Kč): 233 + 198

ze dne: 13.03.2007

platí do: 13.03.2013

cena (v Kč): 233 + 198

Charrington, M.; Strange, D.: New Chatterbox Starter (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 1356/2007-22

ze dne: 13.03.2007

platí do: 13.03.2013

cena (v Kč): 233 + 198

ze dne: 25.06.2007

platí do: 25.06.2013

cena (v Kč): 165

ze dne: 25.06.2007

platí do: 25.06.2013

cena (v Kč): 165

ze dne: 25.06.2007

platí do: 25.06.2013

cena (v Kč): 165

ze dne: 20.08.2007

nosič: P

SUŘ

Oxford
University Press
nosič: P

SUŘ

Oxford
University Press
nosič: P

SUŘ

Oxford
University Press
nosič: P

SUŘ

Oxford
University Press
nosič: P

SUŘ

Oxford
University Press
nosič: P

SUŘ

Oxford
University Press
nosič: P

SUŘ

Oxford
University Press
nosič: P

SUŘ

Oxford University
Press
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Oxford
University Press
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Oxford
University Press

Nolasco, R.; Newbold, D.: English Zone 1; vydání: 1.
čj.: 14498/2007-22

Oxford
University Press

Oxford
University Press

Reilly, V.; Harper, K.: Cookie and Friends Starter; vydání: 1.
čj.: 13103/2007-22

SUŘ

Oxford
University Press

Reilly, V.; Harper, K.: Cookie and Friends B; vydání: 1.
čj.: 13103/2007-22

nosič: P

Oxford
University Press

Reilly, V.; Harper, K.: Cookie and Friends A; vydání: 1.
čj.: 13103/2007-22

SUŘ

Oxford
University Press

Strange, D.: New Chatterbox 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 1356/2007-22

nosič: P

Oxford
University Press

Oxford
University Press

Strange, D.: New Chatterbox 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 1356/2007-22

Oxford
University Press

platí do: 20.08.2013

cena (v Kč): 165

nosič: P

SUŘ
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Nolasco, R.; Newbold, D.: English Zone 2; vydání: 1.
čj.: 14498/2007-22

ze dne: 20.08.2007

platí do: 20.08.2013

cena (v Kč): 165

Nolasco, R.; Newbold, D.: English Zone 3; vydání: 1.
čj.: 14498/2007-22

ze dne: 20.08.2007

platí do: 20.08.2013

cena (v Kč): 165

ze dne: 20.08.2007

platí do: 20.08.2013

cena (v Kč): 165

Zahálková, M.: Angličtina pro 4. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
čj.: 22613/2003-22

ze dne: 30.06.2003

platí do: 30.06.2009

cena (v Kč): 103 + 75 + 115 + 155

Zahálková, M.: Angličtina pro 5. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
čj.: 22613/2003-22

ze dne: 30.06.2003

platí do: 30.06.2009

cena (v Kč): 109 + 63 + 95 +150

Zahálková, M.; Balcarová, I.: Angličtina pro 6. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 22613/2003-22

ze dne: 30.06.2003

platí do: 30.06.2009

cena (v Kč): 112 + 75 + 117 + 165

Zahálková, M.; Balcarová, I.: Angličtina pro 7. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 22613/2003-22

ze dne: 30.06.2003

platí do: 30.06.2009

cena (v Kč): 105 + 73 + 165

Zahálková, M.; Balcarová, I.: Angličtina pro 8. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 22613/2003-22

ze dne: 30.06.2003

platí do: 30.06.2009

cena (v Kč): 115 + 79 + 165

Zahálková, M.; Balcarová, I.: Angličtina pro 9. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 22613/2003-22

ze dne: 30.06.2003

platí do: 30.06.2009

cena (v Kč): 119 + 75 + 165

Zahálková, M.: Angličtina pro malé školáky (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 6573/2006-22

ze dne: 13.04.2006

platí do: 13.04.2012

cena (v Kč): 140 + 65 + 180 + 153

Zahálková, M.: Angličtina pro nejmenší (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
čj.: 6573/2006-22

ze dne: 13.04.2006

platí do: 13.04.2012

cena (v Kč): 140 + 65 + 180 + 153

Lacinová, E. a kol.: Angličtina pro 4. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit l a II, metodická příručka, audiokazeta);
vydání: 2. upravené, doložka prodloužena
čj.: 25633/2003-22

ze dne: 01.09.2003

platí do: 01.09.2009

cena (v Kč): 119 + 69 + 69 + 53 + 165

Lacinová, E.; Kadlecová, Š.: Angličtina pro 5. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 25633/2003-22

ze dne: 01.09.2003

platí do: 01.09.2009

cena (v Kč): 117 + 79 + 55 + 165

Lacinová, E.; Kadlecová, Š.: Angličtina pro 6. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, audiokazeta, metodická příručka);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 25633/2003-22

ze dne: 01.09.2003

platí do: 01.09.2009

cena (v Kč): 117 + 78 + 63 + 165

Lacinová, E.; Kadlecová, Š.: Angličtina pro 7. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, audiokazeta, metodická příručka);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 25633/2003-22

ze dne: 01.09.2003

platí do: 01.09.2009

cena (v Kč): 117 + 78 + 67 +165

Lacinová, E.; Kadlecová, Š.: Angličtina pro 8. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, audiokazeta, metodická příručka);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 25633/2003-22

ze dne: 01.09.2003

platí do: 01.09.2009

cena (v Kč): 119 + 79 + 69 +165

Lacinová, E.; Kadlecová, Š.: Angličtina pro 9. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, audiokazeta, metodická příručka);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 25633/2003-22

ze dne: 01.09.2003

platí do: 01.09.2009

cena (v Kč): 117 + 79 + 79 + 165

Zahálková, M.: Angličtina pro 3. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta); vydání: 1.
čj.: 11118/2006-22

ze dne: 10.05.2006
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Oxford
University Press

Nolasco, R.; Newbold, D.: English Zone 4; vydání: 1.
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Zahálková, M.: Angličtina pro 4. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta); vydání: 1.
čj.: 15610/2007-22

ze dne: 12.07.2007

platí do: 12.07.2013

cena (v Kč): 109 + 79

Chroboková, D.: Angličtina 1 (učebnice angličtiny pro 1. stupeň ZŠ + CD); vydání: 1.
čj.: 11379/2004-22

ze dne: 20.02.2004

platí do: 20.02.2010

cena (v Kč):

Chroboková, D.: Angličtina 2 - učebnice pro 5. ročník ZŠ; vydání: 1.
čj.: 16001/2005-22

ze dne: 16.06.2005

platí do: 16.06.2011

ze dne: 17.06.2006

nosič: P

SUŘ

Tobiáš
nosič: P

SUŘ

Tobiáš
cena (v Kč): 149

Chroboková, D.: Angličtina 3; vydání: 1.
čj.: 16001/2005-22

SPN, a.s.

nosič: P

SUŘ

Tobiáš
platí do: 17.06.2012

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.
čj.: 11708/2006-22

ze dne: 30.06.2006

platí do: 30.06.2012

cena (v Kč): 99 + 59

Maroušková, M.; Eck, V.: Němčina pro 4. ročník základní školy s novým pravopisem (učebnice, pracovní sešit, 2
audiokazety); vydání: 1., doložka prodloužena
čj.: 16653/2005-22

ze dne: 01.09.2005

platí do: 01.09.2011

cena (v Kč): 116 + 59 + 209

Maroušková, M.; Eck, V.: Němčina pro 5. ročník základní školy s novým pravopisem (učebnice, pracovní sešit, 2
audiokazety); vydání: 1., doložka prodloužena
čj.: 16653/2005-22

ze dne: 01.09.2005

platí do: 01.09.2011

cena (v Kč): 116 + 59 + 209

Maroušková, M.; Eck, V.: Němčina pro 6. ročník základní školy (učebnice, pracovní sešit, 2 audiokazety); vydání: 1., doložka
prodloužena
čj.: 16653/2005-22

ze dne: 01.09.2005

platí do: 01.09.2011

cena (v Kč): 116 + 59 + 209

Maroušková, M.; Eck, V.: Němčina pro 7. ročník základní školy (učebnice, pracovní sešit, 2 audiokazety); vydání: 1., doložka
prodloužena
čj.: 16653/2005-22

ze dne: 01.09.2005

platí do: 01.09.2011

cena (v Kč): 116 + 59 + 209

Maroušková, M.; Eck, V.: Němčina pro 8. ročník základní školy (učebnice, pracovní sešit, audiokazeta); vydání: 1., doložka
prodloužena
čj.: 16653/2005-22

ze dne: 01.09.2005

platí do: 01.09.2011

cena (v Kč): 116 + 59 + 209

Maroušková, M.; Eck, V.: Němčina pro 9. ročník základní školy (učebnice, pracovní sešit, audiokazeta); vydání: 1., doložka
prodloužena
čj.: 16653/2005-22

ze dne: 01.09.2005

platí do: 01.09.2011

cena (v Kč): 116 + 59 + 209

platí do: 13.02.2008

cena (v Kč): 87

Pavlíková, G.: Němčina pro nejmenší; vydání: 1.
čj.: 10982/2002-22

ze dne: 13.02.2002

ze dne: 17.08.2006

platí do: 17.08.2012

cena (v Kč): 245 +150

Fišarová, O.; Zbranková, M.: Start mit Max 1 (učebnice, pracovní sešit, 2 audiokazety); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 2229/2006-22

ze dne: 23.03.2006

platí do: 23.03.2012

cena (v Kč): 129 + 80 + 260

Fišarová, O.; Zbranková, M.: Start mit Max 2 (učebnice, pracovní sešit, 2 audiokazety); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 1366/2007-22

ze dne: 19.02.2007

platí do: 19.02.2013

cena (v Kč): 159 + 109

Tlustý, P.; Cihlářová, V.; Wicke, M., U.: Spaß mit Max 1 (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, 2 audiokazety, 2 CD);
vydání: 1.
čj.: 17111/2002-22

ze dne: 02.05.2002

platí do: 02.05.2008

cena (v Kč): 149 + 99 + 249 + 299 + 359

Lenčová, I.; Švecová, L.; Pleschinger, P.: Spaß mit Max 2 (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, 2 audiokazety, 2
CD); vydání: 1.
čj.: 24761/2003-22

ze dne: 17.10.2003

platí do: 17.10.2009

cena (v Kč): 149 + 99 + 249 + 299 + 359

Lenčová, I.; Pleschinger, P.: Spass mit Max 3 (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, 2 audiokazety, 2 CD); vydání: 1.
čj.: 23961/2005-22

ze dne: 07.09.2005

platí do: 07.09.2011

cena (v Kč): 149 + 99 + 249 + 299 + 359

Fišarová, O.; Zbranková, M.: Němčina A1 Deutsch mit Max - díl 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 13496/2006-22

ze dne: 14.07.2006

nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna

Funk, H.; Koenig, M.; Koithan, U.; Scherling, T.: Geni@l - Němčina jako druhý cizí jazyk (učebnice a pracovní sešit);
vydání: 1.
čj.: 15321/2006-22

Fortuna

platí do: 14.07.2012

cena (v Kč): 159 + 99

nosič: P

SUŘ

Fram Orsus CZ
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ
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Fišarová, O.; Zbranková, M.: Němčina A1 Deutsch mit Max - díl 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 14078/2007-22

ze dne: 26.07.2007

platí do: 26.07.2013

cena (v Kč): 159 + 99

Jin, F.; Rohrmann, L.; Zbranková, M.: Prima (němčina jako druhý cizí jazyk) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 26307/2006-22

ze dne: 29.01.2007

platí do: 29.01.2013

cena (v Kč): 159

Cempírková, J. a kol.: Guten Tag, Kinder ! I (2 v 1 učebnice s pracovními listy, 3 v 1 metodická příručka a učebnice
s pracovními listy, pracovní listy); vydání: 1.
čj.: 27298/2003-22

ze dne: 24.09.2003

platí do: 24.09.2009

cena (v Kč): 175 + 190 + 95

Brychová, A.; Jindrová, E.: Guten Tag, Kinder ! II (2 v 1 učebnice s pracovními listy, 3 v 1 metodická příručka a učebnice
s pracovními listy, pracovní listy); vydání: 2. upr.
čj.: 23830/2003-22

ze dne: 23.07.2003

platí do: 23.07.2009

cena (v Kč):

Cempírková, J. a kol.: Guten Tag, Kinder ! III (2 v 1 učebnice s pracovními listy, 3 v 1 metodická příručka a učebnice
s pracovními listy, pracovní listy); vydání: 1.
čj.: 27298/2003-22

ze dne: 24.09.2003

platí do: 24.09.2009

cena (v Kč): 155 + 180 + 90

Kouřimská, M. a kol.: Die 4 Jahreszeiten auf Deutsch; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 14533/2007-22

ze dne: 18.06.2007

platí do: 18.06.2013

cena (v Kč): po 60

Kouřimská, M. a kol.: Heute haben wir Deutsch 1; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 25829/2006-22

ze dne: 18.12.2006

platí do: 18.12.2012

cena (v Kč): 245 + 150

Kouřimská, M. a kol.: Heute haben wir Deutsch 2; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 25829/2006-22

ze dne: 18.12.2006

platí do: 18.12.2012

cena (v Kč): 245 + 150

Kouřimská, M. a kol.: Heute haben wir Deutsch 3; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 25829/2006-22

ze dne: 18.12.2006

platí do: 18.12.2012

cena (v Kč): 245 + 150

Kouřimská, M. a kol.: Heute haben wir Deutsch 4; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 25829/2006-22

ze dne: 18.12.2006

platí do: 18.12.2012

cena (v Kč): 245 + 150

Kouřimská, M. a kol.: Heute haben wir Deutsch 5; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 25829/2006-22

ze dne: 18.12.2006

platí do: 18.12.2012

cena (v Kč): 245 + 150

Kouřimská, M. a kol.: Heute haben wir Deutsch - Spielt mit!; vydání: 1.
čj.: 12122/2007-22

ze dne: 14.05.2007

platí do: 14.05.2013

ze dne: 02.08.2005

platí do: 02.08.2011

cena (v Kč): 245 + 150

cena (v Kč): 318 + 256

Xanthos-Kretzschmer, S.; Douvitsas-Gamst, O.; Xanthos, E.: Das neue Deutchmobil 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 18697/2005-22

ze dne: 02.08.2005

platí do: 02.08.2011

cena (v Kč): 318 + 256

Motta, G.: Wir 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 24448/2004-22

ze dne: 02.11.2004

ze dne: 02.11.2004

platí do: 02.11.2010

cena (v Kč): 259 + 150

ze dne: 02.11.2004

platí do: 02.11.2010

cena (v Kč): 259 + 150

ze dne: 11.12.2006

platí do: 02.11.2010

cena (v Kč): 259 + 150

platí do: 11.12.2012

cena (v Kč): 245 + 150

Seeger, H.; Vieth, Th.: Wer? Wie? Was? 1 MEGA 1 (učebnice, pracovní sešit pro žáka 1 a 2); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 28366/2003-22

ze dne: 24.11.2003

platí do: 24.11.2009

cena (v Kč): 150 + po 80

Seeger, H.; Vieth, Th.: Wer? Wie? Was? 1 (učebnice, pracovní sešit pro žáka 1 a 2); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 28365/2003-21

ze dne: 24.11.2003

platí do: 24.11.2009

cena (v Kč): 185

Seeger, H.; Vieth, Th.: Wer? Wie? Was? 2 MEGA 2 (učebnice, pracovní sešit pro žáka 1 a 2); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 28366/2003-22

ze dne: 24.11.2003

SUŘ

Jazyková přípravka
nosič: P

SUŘ

Jazyková přípravka
nosič: P

SUŘ

Jazyková přípravka
nosič: P

SUŘ

Jirco
nosič: P

SUŘ

Jirco
nosič: P

SUŘ

Jirco
nosič: P

SUŘ

Jirco
nosič: P

SUŘ

Jirco
nosič: P

SUŘ

Jirco
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Klett
nosič: P

SUŘ

Klett
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Klett

Esterl, U.; Körner, E.; Einhorn, Á.; Kubicka, A.: Team Deutsch 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 12498/2006-22

nosič: P

Klett

Motta, G.: Wir 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 24448/2004-22

SUŘ

Fraus

Klett

Motta, G.: Wir 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 24448/2004-22

nosič: P

Jirco

Xanthos-Kretzschmer, S.; Douvitsas-Gamst, O.; Xanthos, E.: Das neue Deutchmobil 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 18697/2005-22

Fraus

platí do: 24.11.2009

cena (v Kč): 150 + po 80

nosič: P

SUŘ

Klett
nosič: P

SUŘ

Kvarta
nosič: P

SUŘ

Kvarta
nosič: P

SUŘ

Kvarta
nosič: P

SUŘ
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Seeger, H.; Vieth, Th.: Wer? Wie? Was? 2 (učebnice, pracovní sešit pro žáka 1 a 2); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 28365/2003-22

ze dne: 24.11.2003

platí do: 24.11.2009

cena (v Kč): 185

Seeger, H.; Vieth, Th.: Wer? Wie? Was? 3 (učebnice, pracovní sešit pro žáka 1 a 2); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 28365/2003-23

ze dne: 24.11.2003

platí do: 24.11.2009

cena (v Kč): 185

Seeger, H.; Vieth, Th.: Wer? Wie? Was? 4 (učebnice, pracovní sešit pro žáka 1 a 2); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 28365/2003-24

ze dne: 24.11.2003

platí do: 24.11.2009

cena (v Kč): 185

Buttner, S.; Kopp, G.; Alberti, J.: Tamburin 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 11727/2002-22

ze dne: 23.01.2002

platí do: 23.01.2008

cena (v Kč): 193 + 156

Buttner, S.; Kopp, G.; Alberti, J.: Tamburin 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 11727/2002-22

ze dne: 23.01.2002

platí do: 23.01.2008

cena (v Kč): 193 + 156

Buttner, S.; Kopp, G.; Alberti, J.: Tamburin 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 11727/2002-22

ze dne: 23.01.2002

platí do: 23.01.2008

cena (v Kč): 193 + 156

Kopp, G.; Frölich, K.: Pingpong neu, 1. díl (učebnice, pracovní sešit, slovníček, metodická příručka, audiokazety); vydání: 1.
čj.: 24464/2003-22

ze dne: 13.08.2003

platí do: 13.08.2009

cena (v Kč): 161 + 130 + 105 + 185 288

Kopp, G.; Frölich, K.: Pingpong neu, 2. díl (učebnice, pracovní sešit, slovníček, metodická příručka, audiokazety); vydání: 1.
čj.: 24464/2003-22

ze dne: 13.08.2003

platí do: 13.08.2009

cena (v Kč): 161 + 130 + 105 + 185 288

Kopp, G.; Frölich, K.: Pingpong neu, 3. díl (učebnice, pracovní sešit, slovníček, metodická příručka, audiokazety); vydání: 1.
čj.: 24464/2003-22

ze dne: 13.08.2003

platí do: 13.08.2009

cena (v Kč): 161 + 130 + 105 + 185 288

platí do: 23.05.2009

cena (v Kč): U 300/ Ž 150

Jankásková, M.; Ulbert, K.: Ene mene 1; vydání: 1.
čj.: 20365/2003-22

ze dne: 23.05.2003

ze dne: 04.05.2004

ze dne: 22.07.2005

platí do: 04.05.2010

cena (v Kč): U 300/ Ž 150

platí do: 22.07.2011

cena (v Kč): 149 + 118

Jankásková, M.; Dusilová, D.; Schneider, M.; Krüger, J.: Tintenfass 2 pro 4. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 16883/2006-22

ze dne: 19.07.2006

platí do: 19.07.2012

cena (v Kč): 149 + 118

Jankásková, M.; Dusilová, D.; Schneider, M.; Krüger, J.: Tintenfass 3 pro 5. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 19061/2007-22

ze dne: 22.08.2007

platí do: 22.08.2013

cena (v Kč): 149 + 118

Vaňková, V.: Deutsch 1 (pro 1. stupeň ZŠ); vydání: 1.
čj.: 16785/2004-22

ze dne: 14.07.2004

ze dne: 22.06.2005

platí do: 14.07.2010

cena (v Kč): 146

platí do: 22.06.2011

cena (v Kč): 146

ze dne: 18.09.2006

nosič: P

SUŘ

Kvarta
nosič: P

SUŘ

Max Hueber Verlag
nosič: P

SUŘ

Max Hueber Verlag
nosič: P

SUŘ

Max Hueber Verlag
nosič: P

SUŘ

Max Hueber Verlag
nosič: P

SUŘ

Max Hueber Verlag
nosič: P

SUŘ

Max Hueber Verlag
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Polyglot
nosič: P

SUŘ

Polyglot
nosič: P

SUŘ

Polyglot
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Tobiáš

Vaňková, V.: Deutsch 3 (pro 5 ročník ZŠ); vydání: 1.
čj.: 12089/2006-22

Kvarta

Tobiáš

Vaňková, V.: Deutsch 2 (pro 1. stupeň ZŠ); vydání: 1.
čj.: 15923/2005-22

SUŘ

Polyglot

Jankásková, M.; Ulbert, K.; Dusilová, D.; Krüger, J.: Ene mene 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 23585/2005-22

nosič: P

Polyglot

Jankásková, M.; Ulbert, K.; Dusilová, D.: Ene mene 2; vydání: 1.
čj.: 16308/2004-22

Kvarta

nosič: P

SUŘ

Tobiáš
platí do: 18.09.2012

cena (v Kč): 146

nosič: P

SUŘ

Francouzský jazyk
Taišlová; Baranová; Cluse: En francais 1 (učebnice, 2 pracovní sešity, 2 audiokazety); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 25859/2003-22

ze dne: 04.09.2003

platí do: 04.09.2009

cena (v Kč): 179 + po 99 + 339

Gallon, F.; Dvořáková, V.; Kubičková, M.: Extra ! 1 (učebnice, pracovní sešit s českou přílohou, CD); vydání: 1.
čj.: 11009/2004-22

ze dne: 10.03.2004

platí do: 10.03.2010

cena (v Kč): 269 + 149 + 590

Gallon, F.; Dvořáková, V.; Kubičková, M.: Extra ! 2 (učebnice, pracovní sešit s českou přílohou, CD); vydání: 1.
čj.: 29223/2004-22

ze dne: 09.02.2005

platí do: 09.02.2011

cena (v Kč): 299 + 189 + 590

Gallon, F.; Dvořáková, V.; Kubičková, M.: Extra ! 3 (učebnice, pracovní sešit, CD); vydání: 1.
čj.: 14272/2005-22

ze dne: 18.05.2005

platí do: 18.05.2011

cena (v Kč): 379 + 229 + 590

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ
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Colette, S.: Alex et Zoé, 1. a 2. díl (učebnice, cvičebnice, metodická příručka, sada audiokazet); vydání: 1.
čj.: 20216/2002-22

ze dne: 27.05.2002

platí do: 27.05.2008

cena (v Kč): 1. díl 266 + 175 + 455 + 640,
2. díl 280 + 175 + 455 + 640

Mega Books
International
nosič: P

SUŘ

Ruský jazyk
Folprechtová, J.; Žižková, I.: Raduga 1 (Jazykové a komunikativní hry k učebnici); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 14230/2003-22

ze dne: 28.02.2003

platí do: 28.02.2009

cena (v Kč): 169

Jelínek a kol.: Raduga 1 (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, 2 audiokazety); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 23831/2003-22

ze dne: 25.07.2003

platí do: 25.07.2009

cena (v Kč): 225 + 85 + 115 + 265

Jelínek a kol.: Raduga 2 (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, 2 audiokazety); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 23831/2003-22

ze dne: 25.07.2003

platí do: 25.07.2009

cena (v Kč): 235 + 59 + 125 + 289

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 23006/2002-22

ze dne: 11.07.2002

platí do: 11.07.2008

cena (v Kč): 129 + 69

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 27761/2003-22

ze dne: 02.02.2004

platí do: 02.02.2010

cena (v Kč): 179 + 99

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 23285/2004-22

ze dne: 29.08.2004

platí do: 29.08.2010

cena (v Kč): 199 + 129

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali 4 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 1062/2006-22

ze dne: 16.02.2006

platí do: 16.02.2012

cena (v Kč): 219 + 129

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali 5 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 15815/2007-22

ze dne: 25.07.2007

platí do: 25.07.2013

cena (v Kč): 219 + 129

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
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
čj.: 16110/2006-22

ze dne: 24.08.2006

platí do: 24.08.2012

cena (v Kč): 38

Landová, V.; Staudková, H.; Tůmová, V.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, sešit 1, 2, 3; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 16110/2006-22

ze dne: 24.08.2006

platí do: 24.08.2012

cena (v Kč): 46 + 50 + 46

Landová, V.; Staudková, H.; Tůmová, V.: Matematika pro 1.(2.) ročník ZŠ, sešit 4/A; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 16110/2006-22

ze dne: 24.08.2006

platí do: 24.08.2012

cena (v Kč): 46

Landová, V.; Staudková, H.; Tůmová, V.: Matematika pro 2. ročník ZŠ, sešit 4/B; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 16110/2006-22

ze dne: 24.08.2006

platí do: 24.08.2012

cena (v Kč): 46

Landová, V.; Staudková, H.; Tůmová, V.: Matematika pro 2. ročník ZŠ, sešit 5; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 16110/2006-22

ze dne: 24.08.2006

platí do: 24.08.2012

cena (v Kč): 50

Eichlerová, M.; Staudková, H.; Vlček, O.: Matematika pro 2. ročník ZŠ, sešit 6; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 16110/2006-22

ze dne: 24.08.2006

platí do: 24.08.2012

cena (v Kč): 50

Eichlerová, M.; Staudková, H.; Vlček, O.: Matematika pro 2.(3.) ročník ZŠ, sešit 7; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 16110/2006-22

ze dne: 24.08.2006

platí do: 24.08.2012

cena (v Kč): 50

Blažková, R.; Vaňurová, M.; Matoušková, K.; Staudková, H.: Matematika pro 3. ročník ZŠ, 1. - 3. díl (verze trojdílná/
jednodílná); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 16110/2006-22

ze dne: 24.08.2006

platí do: 24.08.2012

cena (v Kč): po 46

Blažková, R.; Matoušková, K.; Vaňurová, M.: Matematika pro 4. ročník ZŠ, 1. - 3. díl (verze trojdílná/jednodílná); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 16110/2006-22

ze dne: 24.08.2006

platí do: 24.08.2012

cena (v Kč): po 46

Justová, J.: Matematika pro 5. ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 16110/2006-22

ze dne: 24.08.2006

platí do: 24.08.2012

ze dne: 24.08.2006

platí do: 24.08.2012

nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter

cena (v Kč): 46 + 49 + 46

nosič: P

cena (v Kč): 33 + 33 + 27 + 27

nosič: P

Volf, J.: Počítáme zpaměti 1, 2, 3, 4; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 16110/2006-22

Alter

SUŘ

Alter
SUŘ
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Justová, J.: Pracovní sešit k učebnici Matematika pro 5. ročník ZŠ, I. a II. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 16110/2006-22

ze dne: 24.08.2006

platí do: 24.08.2012

cena (v Kč): 59

Tarábek, P.; Krupárová, M.; Vokůvka, K.; Kopečková, S.; Brázdová, A.: Matematika pro 1. ročník ZŠ (1. - 3. díl); vydání: 1.
čj.: 10975/2005-22

ze dne: 06.04.2005

platí do: 06.04.2011

cena (v Kč): po 59

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.
čj.: 7562/2007-22

ze dne: 11.06.2007

platí do: 11.06.2013

cena (v Kč): U 89 + PS po 59

Hejný, M.; Sirotková, D.; Slezáková (Kratochvílová), J.: Matematika pro 1. ročník, 1. a 2. díl; vydání: 1.
čj.: 27675/2006-22

ze dne: 15.03.2007

platí do: 15.03.2013

cena (v Kč):

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
čj.: 16556/2005-22

ze dne: 13.05.2005

platí do: 13.05.2011

cena (v Kč): 54 + po 25

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
čj.: 16556/2005-22

ze dne: 13.05.2005

platí do: 13.05.2011

cena (v Kč): 54 + po 25

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
čj.: 15454/2006-22

ze dne: 21.07.2006

platí do: 21.07.2012

cena (v Kč): 54 + po 25

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
čj.: 15454/2006-22

ze dne: 21.07.2006

platí do: 21.07.2012

cena (v Kč): 54 + po 25

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
čj.: 15454/2006-22

ze dne: 21.07.2006

platí do: 21.07.2012

cena (v Kč): 54 + po 25

Mikulenková, H.; Molnár, J.: Matematické ... minutovky pro 1. ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1.
čj.: 36444/2005-22

ze dne: 01.03.2006

platí do: 01.03.2012

cena (v Kč): po 20

Mikulenková, H.; Molnár, J.: Matematické ... minutovky pro 2. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 11544/2005-22

ze dne: 11.04.2005

platí do: 11.04.2011

cena (v Kč): po 15

Mikulenková, H.; Molnár, J.: Matematické ... minutovky pro 3. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 11544/2005-22

ze dne: 11.04.2005

platí do: 11.04.2011

cena (v Kč): po 15

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematické ... minutovky pro 4. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23967/2005-22

ze dne: 03.08.2005

platí do: 03.08.2011

cena (v Kč): po 15

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematické ... minutovky pro 5. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23967/2005-22

ze dne: 03.08.2005

platí do: 03.08.2011

cena (v Kč): po 15

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, 1. - 3. díl (učebnice a kartonová příloha Číslice, peníze,
obrázky...); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 22711/2003-22

ze dne: 01.07.2003

platí do: 01.07.2009

cena (v Kč): po 33, 60

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika pro 2. ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 22711/2003-22

ze dne: 01.07.2003

platí do: 01.07.2009

cena (v Kč): po 33, 60

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika pro 3. ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 32199/2004

ze dne: 09.12.2004

platí do: 09.12.2010

cena (v Kč): po 34

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika pro 4. ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 32846/2002-22

ze dne: 19.12.2002

platí do: 19.12.2008

cena (v Kč): po 33, 60

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika pro 5. ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 22711/2003-22

ze dne: 01.07.2003

platí do: 01.07.2009

cena (v Kč): po 33, 60

Mikulenková, H.; Molnár, J.: Zajímavá matematika pro čtvrťáky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 32846/2002-22

ze dne: 19.12.2002

platí do: 19.12.2008

cena (v Kč): 35.7

Alter
nosič: P

SUŘ

Didaktis
nosič: P

SUŘ

Didaktis
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SUŘ

Fraus
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SUŘ

Nová škola
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SUŘ

Nová škola
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SUŘ

Nová škola
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SUŘ

Nová škola
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SUŘ

Nová škola
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SUŘ

Prodos
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SUŘ

Prodos
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Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
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Prodos
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Prodos
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Prodos
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Prodos
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Prodos
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Prodos
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Mikulenková, H.; Molnár, J.: Zajímavá matematika pro druháky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 32846/2002-22

ze dne: 19.12.2002

platí do: 19.12.2008

cena (v Kč): 35.7

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Zajímavá matematika pro páťáky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 22711/2003-22

ze dne: 01.07.2003

platí do: 01.07.2009

cena (v Kč): 35.7

Mikulenková, H.; Molnár, J.: Zajímavá matematika pro prvňáky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 32846/2002-22

ze dne: 19.12.2002

platí do: 19.12.2008

cena (v Kč): 35.7

Mikulenková, H.; Molnár, J.: Zajímavá matematika pro třeťáky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 32846/2002-22

ze dne: 19.12.2002

platí do: 19.12.2008

cena (v Kč): 35.7

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematické ... minutovky pro 2. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1.
čj.: 10606/2007-22

ze dne: 02.07.2007

platí do: 02.07.2013

cena (v Kč): po 20

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematické ... minutovky pro 3. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1.
čj.: 10606/2007-22

ze dne: 02.07.2007

platí do: 02.07.2013

cena (v Kč): po 20

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematické ... minutovky pro 4. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1.
čj.: 23061/2007-22

ze dne: 01.10.2007

platí do: 01.10.2013

cena (v Kč): po 40

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika a její aplikace pro 1. ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1.
čj.: 36444/2005-22

ze dne: 01.03.2006

platí do: 01.03.2012

cena (v Kč): po 38

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika a její aplikace pro 2. ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1.
čj.: 10606/2007-22

ze dne: 02.07.2007

platí do: 02.07.2013

cena (v Kč): po 40

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika a její aplikace pro 3. ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1.
čj.: 10606/2007-22

ze dne: 02.07.2007

platí do: 02.07.2013

cena (v Kč): po 40

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika a její aplikace pro 4. ročník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1.
čj.: 23061/2007-22

ze dne: 01.10.2007

platí do: 01.10.2013

cena (v Kč): po 40

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika písanka pro 1. ročník; vydání: 1.
čj.: 36444/2005-22

ze dne: 01.03.2006

platí do: 01.03.2012

ze dne: 08.03.2002

platí do: 08.03.2008

cena (v Kč): 14

cena (v Kč): 58 + po 24 + 35

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
čj.: 15472/2003-22

ze dne: 17.03.2003

platí do: 17.03.2009

cena (v Kč): 64 + 35

Hošpesová, A.; Divíšek, J.; Kuřina, F.: Svět čísel a tvarů - matematika pro 3. ročník (učebnice, pracovní sešit, sada příloh);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 16065/2004-22

ze dne: 02.04.2004

platí do: 02.04.2010

cena (v Kč): 68 + 60 + 48

Hošpesová, A.; Divíšek, J.; Kuřina, F.: Svět čísel a tvarů - matematika pro 4. ročník (pracovní sešit); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
čj.: 20707/2005-22

ze dne: 23.06.2005

platí do: 23.06.2011

cena (v Kč): 24

Hošpesová, A.; Divíšek, J.; Kuřina, F.: Svět čísel a tvarů - matematika pro 4. ročník (učebnice); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 11938/2005-22

ze dne: 17.03.2005

platí do: 17.03.2011

cena (v Kč): 74

Hošpesová, A.; Divíšek, J.; Kuřina, F.: Svět čísel a tvarů - matematika pro 5. ročník (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 5781/2006-22

ze dne: 21.04.2006

platí do: 21.04.2012

cena (v Kč): 60

Čížková, M.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23839/2003-22

ze dne: 03.09.2003

platí do: 03.09.2009

cena (v Kč): 63 + 67

Čížková, M.: Matematika pro 2. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23839/2003-22

ze dne: 03.09.2003

platí do: 03.09.2009

cena (v Kč): 75 + 75

Kaslová, M; Jarošová, J.; Nechanická, R.: Matematika pro 3. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
čj.: 23839/2003-22

ze dne: 03.09.2003

platí do: 03.09.2009

nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
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SUŘ
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SUŘ
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SUŘ

Prodos
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SUŘ
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nosič: P

SUŘ

Prodos
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SUŘ

Prodos

Hošpesová, A.; Divíšek, J.; Kuřina, F.: Svět čísel a tvarů - matematika pro 1. ročník (učebnice, pracovní sešit 1, 2, 3, sada
příloh, metodická příručka); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 14518/2002-22

Prodos

cena (v Kč): 85 + 53

nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P
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Prometheus
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Prometheus
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Prometheus
nosič: P

SUŘ
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SPN, a.s.
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SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ
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Kaslová, M; Jarošová, J.; Nechanická, R.: Matematika pro 4. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
čj.: 23839/2003-22

ze dne: 03.09.2003

platí do: 03.09.2009

cena (v Kč): 59

Trejbal, J.; Komárková, V.: Matematika pro 5. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23839/2003-22

ze dne: 03.09.2003

platí do: 03.09.2009

cena (v Kč): 89

Čížková, M.: Matematika I, II pro 1. ročník základní školy; vydání: 1.
čj.: 15301/2006-22

ze dne: 14.09.2006

platí do: 14.09.2012

ze dne: 18.05.2007

platí do: 18.05.2013

cena (v Kč): 75 + 75

ze dne: 18.05.2007

platí do: 18.05.2013

cena (v Kč): po 75

ze dne: 11.04.2005

platí do: 11.04.2011

cena (v Kč): 49, 2x po 44, 3x 8, 20

Potůčková, J.: Matematika pro 2. ročník ZŠ, 1. - 3. díl (učebnice, procvičovací sešity, příloha k matematice); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 36443/2005-22

ze dne: 09.01.2006

platí do: 09.01.2012

cena (v Kč): U - po 33, PS - po 9, příloha
- 25)

Potůčková, J.: Matematika pro 3. ročník ZŠ, 1. - 3. díl (učebnice, procvičovací sešit); vydání: 2., platnost doložky
prodloužena
čj.: 26709/2006-22

ze dne: 16.05.2007

platí do: 16.05.2013

cena (v Kč): U 49, 46, 45, PS po 27

Blažková, R.; Potůčková, J.: Matematika pro 4. ročník ZŠ, 1. - 3. díl (učebnice, procvičovací sešit); vydání: 1.
čj.: 30585/2003-22

ze dne: 12.01.2004

platí do: 12.01.2010

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
cena (v Kč): 35

Potůčková, J.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, 1. - 3. díl (učebnice a pracovní sešity); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10277/2005-22

SUŘ

SPN, a.s.

SPN, a.s.

Čížková, M.: Matematika pro 1. a 2. ročník základní školy; vydání: 1.
čj.: 10607/2007-22

nosič: P

SPN, a.s.

Čížková, M.: Matematika I, II pro 2. ročník základní školy; vydání: 1.
čj.: 10607/2007-22

SPN, a.s.

cena (v Kč): U - 47, 42, 42, PS - po 25)

nosič: P

SUŘ

Studio 1+1
nosič: P

SUŘ

Studio 1+1
nosič: P

SUŘ

Studio 1+1
nosič: P

SUŘ

Studio 1+1
nosič: P

SUŘ

Matematika / Matematika a její aplikace (2. stupeň)
Coufalová, J. a kol.: Matematika pro 6. ročník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena
čj.: 10145/2005-22

ze dne: 07.07.2005

platí do: 07.07.2011

cena (v Kč): 79

Coufalová, J. a kol.: Matematika pro 7. ročník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena
čj.: 10145/2005-22

ze dne: 07.07.2005

platí do: 07.07.2011

cena (v Kč): 87

Coufalová, J. a kol.: Matematika pro 8. ročník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena
čj.: 10145/2005-22

ze dne: 07.07.2005

platí do: 07.07.2011

cena (v Kč): 89

Coufalová, J. a kol.: Matematika pro 9. ročník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena
čj.: 10145/2005-22

ze dne: 07.07.2005

platí do: 07.07.2011

cena (v Kč): 89

Binterová, H.; Fuchs, E.; Tlustý, P.: Matematika 6 - Aritmetika, Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 9858/2007-22

ze dne: 08.06.2007

platí do: 08.06.2013

cena (v Kč): U po 129 + PS po 69

Koman, M.; Kuřina, F.; Tichá, M.; Černek, P.: Matematika pro 7. ročník, 3. díl; vydání: 1.
čj.: 26509/2002-22

ze dne: 23.09.2002

platí do: 23.09.2008

cena (v Kč): 59

Koman, M.; Kuřina, F.; Tichá, M.; Černek, P.: Matematika pro 8. ročník, 2. díl; vydání: 1.
čj.: 10419/2002-22

ze dne: 04.01.2002

platí do: 04.01.2008

cena (v Kč): 59

Rosecká, Z. a kol.: Algebra 8, Geometrie 8, pracovní sešity Počtářské chvilky 8, Rovnice, slovní úlohy I, Geometrie 8;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 22854/2003-22

ze dne: 04.07.2003

platí do: 04.07.2009

cena (v Kč): U po 54, PS po 22

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
čj.: 22854/2003-22

ze dne: 04.07.2003

platí do: 04.07.2009

cena (v Kč): U po 54, PS po 22

Rosecká, Z. a kol.: Aritmetika 6, Geometrie 6, pracovní sešity - Počtářské chvilky 6; Desetinná čísla a dělitelnost, Geometrie
6); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 22854/2003-22

ze dne: 04.07.2003

platí do: 04.07.2009

cena (v Kč): U po 54, PS po 22

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
čj.: 22854/2003-22

ze dne: 04.07.2003

platí do: 04.07.2009

cena (v Kč): U po 54, PS po 22

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

MÚ AV ČR
nosič: P

SUŘ

MÚ AV ČR
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ
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Molnár, J. a kol.: Matematika pro 6. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit 1, 2 - žákovská/učitelská verze); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 12932/2004-22

ze dne: 13.04.2004

platí do: 13.04.2010

cena (v Kč): 98, 70/132, 30 + po 42/63

Molnár, J. a kol.: Matematika pro 7. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit - žákovská/učitelská verze); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
čj.: 17175/2005-22

ze dne: 11.04.2005

platí do: 11.04.2011

cena (v Kč): 99/133 + po 42/63

Molnár, J. a kol.: Matematika pro 8. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit 1, 2 - žákovská/učitelská verze); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 16966/2006-22

ze dne: 25.08.2006

platí do: 25.08.2012

cena (v Kč): 99/133 + po 42/63

Molnár, J. a kol.: Matematika pro 9. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit - žákovská/učitelská verze); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
čj.: 1785/2007-22

ze dne: 22.03.2007

platí do: 22.03.2013

cena (v Kč): 99/133 + po 42/63

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Dělitelnost;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 5783/2006-22

ze dne: 02.05.2006

platí do: 02.05.2012

cena (v Kč): 62

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Funkce; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 5783/2006-22

ze dne: 02.05.2006

platí do: 02.05.2012

cena (v Kč): 66

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Geometrické
konstrukce; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 16068/2004-22

ze dne: 02.04.2004

platí do: 02.04.2010

cena (v Kč): 58

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Hranoly; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 14519/2002-22

ze dne: 08.03.2002

platí do: 08.03.2008

cena (v Kč): 58

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Jehlany a kužely;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 1607/2007-22

ze dne: 06.03.2007

platí do: 06.03.2013

cena (v Kč): 68

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Kladná a záporná
čísla; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 15476/2003-22

ze dne: 17.03.2003

platí do: 17.03.2009

cena (v Kč): 58

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Kruhy a válce;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 15434/2002-22

ze dne: 18.03.2002

platí do: 18.03.2008

cena (v Kč): 58

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Osová a středová
souměrnost; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 5783/2006-22

ze dne: 02.05.2006

platí do: 02.05.2012

cena (v Kč): 62

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Podobnost
a funkce úhlu; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 5783/2006-22

ze dne: 02.05.2006

platí do: 02.05.2012

cena (v Kč): 68

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Racionální čísla.
Procenta.; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 5783/2006-22

ze dne: 02.05.2006

platí do: 02.05.2012

cena (v Kč): 64

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Rovnice a jejich
soustavy; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 11939/2005-22

ze dne: 30.03.2005

platí do: 30.03.2011

cena (v Kč): 62

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Rovnice
a nerovnice; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 15432/2002-22

ze dne: 18.03.2002

platí do: 18.03.2008

cena (v Kč): 58

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Trojúhelníky
a čtyřúhelníky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 14521/2002-22

ze dne: 08.03.2002

platí do: 08.03.2008

cena (v Kč): 58

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Úměrnosti; vydání:
1., platnost doložky prodloužena
čj.: 15433/2002-22

ze dne: 18.03.2002

platí do: 18.03.2008

cena (v Kč): 58

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

SEŠIT 11

strana 57

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Úvodní opakování;
vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 15476/2003-22

ze dne: 17.03.2003

platí do: 17.03.2009

cena (v Kč): 58

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Výrazy I; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 14520/2002-22

ze dne: 08.03.2002

platí do: 08.03.2008

cena (v Kč): 58

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Výrazy II;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 15476/2003-22

ze dne: 17.03.2003

platí do: 17.03.2009

cena (v Kč): 58

Šarounová, A. a kol.: Matematika 6, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 15431/2002-22

ze dne: 18.03.2002

platí do: 18.03.2008

cena (v Kč): 72

Šarounová, A. a kol.: Matematika 7, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 15474/2003-22

ze dne: 17.03.2003

platí do: 17.03.2009

cena (v Kč): 72

Šarounová, A. a kol.: Matematika 8, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 16066/2004-22

ze dne: 02.04.2004

platí do: 02.04.2010

cena (v Kč): 72

Šarounová, A. a kol.: Matematika 9, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 11937/2005-22

ze dne: 14.04.2005

platí do: 14.04.2011

cena (v Kč): 72

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 6. ročník ZŠ, 1. díl - Opakování z aritmetiky a geometrie; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
čj.: 15473/2003-22

ze dne: 17.03.2003

platí do: 17.03.2009

cena (v Kč): 56

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 6. ročník ZŠ, 2. díl - Desetinná čísla, dělitelnost; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 15473/2003-22

ze dne: 17.03.2003

platí do: 17.03.2009

cena (v Kč): 56

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 6. ročník ZŠ, 3. díl - Úhel, trojúhelník, osová souměrnost, krychle a kvádr;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 15473/2003-22

ze dne: 17.03.2003

platí do: 17.03.2009

cena (v Kč): 56

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 7. ročník ZŠ, 1. díl - Zlomky, celá čísla, racionální čísla; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
čj.: 12814/2004-22

ze dne: 02.04.2004

platí do: 02.04.2010

cena (v Kč): 56

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 7. ročník ZŠ, 2. díl - Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 12814/2004-22

ze dne: 02.04.2004

platí do: 02.04.2010

cena (v Kč): 56

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 7. ročník ZŠ, 3. díl - Shodnost, středová souměrnost, čtyřúhelníky, hranoly;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 12814/2004-22

ze dne: 02.04.2004

platí do: 02.04.2010

cena (v Kč): 56

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ, 1. díl - Mocniny a odmocniny, Pythagorova věta, Výrazy; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 11936/2005-22

ze dne: 28.02.2005

platí do: 28.02.2011

cena (v Kč): 64

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ, 2. díl - Linearní rovnice, Základy statistiky; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
čj.: 11936/2005-22

ze dne: 28.02.2005

platí do: 28.02.2011

cena (v Kč): 64

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ, 3. díl - Kruh, kružnice, válec, Konstrukční úlohy; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
čj.: 11936/2005-22

ze dne: 28.02.2005

platí do: 28.02.2011

cena (v Kč): 64
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Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ, 1. díl - Lomené výrazy, rovnice, soustavy rovnic; vydání: 1., platnost
Prometheus
doložky prodloužena
čj.: 5782/2006-22

ze dne: 15.05.2006

platí do: 15.05.2012

cena (v Kč): 64

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ, 2. díl - Funkce, podobnost, goniometrické funkce; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 5782/2006-22

ze dne: 15.05.2006

platí do: 15.05.2012

cena (v Kč): 64

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ, 3. díl - Jehlany, kužely, koule, Finanční matematika; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 5782/2006-22

ze dne: 15.05.2006

platí do: 15.05.2012

cena (v Kč): 64
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Odvárko, O.; Kadleček, J.: Pracovní sešit k učebnicím matematiky pro 6. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 12814/2004-22

ze dne: 02.04.2004

platí do: 02.04.2010

cena (v Kč): 82

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Pracovní sešit k učebnicím matematiky pro 7. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 12814/2004-22

ze dne: 02.04.2004

platí do: 02.04.2010

cena (v Kč): 56

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Pracovní sešit k učebnicím matematiky pro 8. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 11936/2005-22

ze dne: 28.02.2005

platí do: 28.02.2011

cena (v Kč): 82

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Pracovní sešit k učebnicím matematiky pro 9. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 5782/2006-22

ze dne: 15.05.2006

platí do: 15.05.2012

cena (v Kč): 82

Trejbal, J. a kol.: Matematika pro 6. ročník ZŠ - 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23842/2003-22

ze dne: 24.07.2003

platí do: 24.07.2009

cena (v Kč): 73

Trejbal, J. a kol.: Matematika pro 7. ročník ZŠ - 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23842/2003-22

ze dne: 24.07.2003

platí do: 24.07.2009

cena (v Kč): 73

Trejbal, J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ - 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23842/2003-22

ze dne: 24.07.2003

platí do: 24.07.2009

cena (v Kč): 81

Trejbal, J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ - 1. díl (polská verze); vydání: 1.
čj.: 19789/2002-22

ze dne: 22.05.2002

platí do: 22.05.2008

ze dne: 18.10.2002

platí do: 18.10.2008

ze dne: 24.07.2003

platí do: 24.07.2009

cena (v Kč):

cena (v Kč): 79

Trejbal, J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ - 1. díl (polská verze); vydání: 1.
čj.: 25253/2002-22

ze dne: 27.08.2002

platí do: 27.08.2008

ze dne: 18.10.2002

platí do: 18.10.2008

cena (v Kč):

ze dne: 21.06.2007

platí do: 21.06.2013

cena (v Kč):

cena (v Kč): po 85 + po 65

Půlpán, Z. a kol.: Matematika pro 6. ročník ZŠ - Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 7796/2007-22

ze dne: 21.06.2007

platí do: 21.06.2013
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Prvouka / Člověk a jeho svět
Rezutková, H.; Švejdová, V.: Cestička do školy, I. a II. díl (prvouka pro 1. ročník) - polská verze; vydání: 1.
čj.: 24805/2002-22

ze dne: 16.08.2002

platí do: 16.08.2008

cena (v Kč):

Rezutková, H.: Svět okolo nás, I. a II. díl (prvouka pro 2. ročník) - polská verze; vydání: 1.
čj.: 24806/2002-22

ze dne: 16.08.2002

platí do: 16.08.2008

cena (v Kč):

Rezutková, H.; Švejdová, V.: Cestička do školy I, II (Prvouka pro 1. ročník); vydání: 2., přepracované
čj.: 11639/2007-22

ze dne: 19.04.2007

platí do: 19.04.2013

cena (v Kč): 39 + 34

Bradáčová, L.; Špika, M.: Prvouka pro 3. ročník, I. a II. díl (učebnice a pracovní listy); vydání: 1.
čj.: 14723/2007-22

ze dne: 09.07.2007

platí do: 09.07.2013

cena (v Kč):

Rezutková, H.: Svět okolo nás - Prvouka pro 2. ročník (učebnice, pracovní sešit 1., 2., 3. díl); vydání: 1.
čj.: 4465/2007-22

ze dne: 12.03.2007

platí do: 12.03.2013

cena (v Kč):

Antoš, I.; Johnová, J.; Kuchtová, V.; Vágová, M.: Můj svět a pohádka (učebnice a pracovní listy); vydání: 1.
čj.: 4560/2007-22

ze dne: 20.02.2007

platí do: 20.02.2013

cena (v Kč): 139 + 59

Kopečková, S.; Tarábková, M.; Klodnerová, J.; Lišková, E.; Janda, L.: Člověk a jeho svět pro 1. ročník ZŠ; vydání: 1.
čj.: 10976/2005-22

ze dne: 14.04.2005

platí do: 14.04.2011

cena (v Kč): 89

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.
čj.: 9875/2007-22

ze dne: 27.04.2007

platí do: 27.04.2013

cena (v Kč): 89 + 59
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Kvasničková, D.; Danielovská, V.: Prvouka pro 3. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 17603/2002-22

ze dne: 22.05.2002

platí do: 22.05.2008

cena (v Kč): 79 + 49

Dvořáková, M.; Stará, J.: Prvouka pro 1. ročník základní školy; vydání: 1.
čj.: 2468/2007-22

ze dne: 10.04.2007

platí do: 10.04.2013

ze dne: 02.08.2006

platí do: 02.08.2012

cena (v Kč): 99

cena (v Kč): 70

Mühlhauserová, H.; Svobodová, J.: Prvouka 2 pro 2. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 15455/2006-22

ze dne: 02.08.2006

platí do: 02.08.2012

cena (v Kč): 75 + 40

Štiková, V.: Prvouka 3 pro 3. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 15455/2006-22

ze dne: 02.08.2006

platí do: 02.08.2012

cena (v Kč): 75 + 40

Fukanová, J.; Štiková, V.: Já a můj svět - 1. ročník (pracovní učebnice prvouky pro 1. období RVP ZV); vydání: 1.
čj.: 14137/2007-22

ze dne: 18.07.2007

platí do: 18.07.2013

cena (v Kč): 65

Danihelková, H.: Prvouka pro 1. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 20883/2003-22

ze dne: 19.06.2003

platí do: 19.06.2009

ze dne: 19.06.2003

platí do: 19.06.2009

cena (v Kč): 35.7

ze dne: 19.06.2003

platí do: 19.06.2009

cena (v Kč): 35.7

cena (v Kč): 39, 90 + 31, 50

Danielková, H.: Člověk a jeho svět pro 1. ročník; vydání: 1.
čj.: 2460/2007-22

ze dne: 17.07.2007

platí do: 17.07.2013

ze dne: 17.07.2007

platí do: 17.07.2013

ze dne: 22.05.2007

platí do: 22.05.2013

cena (v Kč): 50 + 40

Chalupa, J.: Prvouka 3 (aneb Jak Matěj s Klárkou letěli balónem); vydání: 1.
čj.: 22179/2003-22

ze dne: 26.11.2003

platí do: 26.11.2009

ze dne: 21.09.2005

platí do: 21.09.2011

cena (v Kč): 145

ze dne: 21.09.2005

platí do: 21.09.2011

cena (v Kč):

cena (v Kč): 79

Vyskočilová, E.; Machalová, M.; Šebková, A.: Prvouka pro 2. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 20315/2003-22

ze dne: 17.06.2003

platí do: 17.06.2009

cena (v Kč): 85 + 49

Augusta, P.: Prvouka pro 3. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 19309/2003-22

ze dne: 01.03.2004

platí do: 01.03.2010

ze dne: 13.03.2003

platí do: 13.03.2009

cena (v Kč): 89 + 49

cena (v Kč): 75 + 48

Mladá, J.; Podroužek, L.: Prvouka pro 2. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 15393/2003-22

ze dne: 13.03.2003

platí do: 13.03.2009

cena (v Kč): 79, 00 + 55, 00

Mladá, J.; Podroužek, L.: Prvouka pro 3. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 15393/2003-22

ze dne: 13.03.2003

platí do: 13.03.2009

cena (v Kč): 79, 00 + 55, 00

Potůčková, J.: Prvouka pro 1. třídu ZŠ (1. a 2. díl); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10606/2005-22

ze dne: 14.04.2005

platí do: 14.04.2011

cena (v Kč): po 33, 50

Potůčková, J.: Prvouka pro 2. ročník, 1. a 2. díl; vydání: 1.
čj.: 25628/2002-22

ze dne: 03.09.2002

platí do: 03.09.2008

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce

Mladá, J.; Podroužek, V.: Prvouka pro 1. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 15393/2003-22

SUŘ

SPL - Práce

Valenta, M.: Prvouka pro 1. ročník (učebnice); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 17261/2005-22

nosič: P

Scientia

Müllerová, J.: Prvouka pro 1. ročník (pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 17261/2005-22

SUŘ

Nová škola

Prodos
cena (v Kč): 40

Danielková, H.; Malý, R.: Člověk a jeho svět pro 3. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 9874/2007-22

nosič: P

Prodos
cena (v Kč): 40

Danielková, H.: Člověk a jeho svět pro 2. ročník; vydání: 1.
čj.: 2460/2007-22

SUŘ

Nová škola

Prodos

Šimíčková, H. a kol.: Prvouka pro 3. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 20883/2003-22

nosič: P

Prodos

Danihelková, H.: Prvouka pro 2. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 20883/2003-22

SUŘ

Fraus

Mühlhauserová, H.; Svobodová, J.: Prvouka 1 pro 1. ročník základní školy; vydání: 1.
čj.: 15455/2006-22

Fortuna
nosič: P

nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

Studio 1+1
nosič: P

SUŘ

Studio 1+1
cena (v Kč): 55 + 48

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
čj.: 18594/2001-22

ze dne: 16.07.2001

platí do: 16.07.2007

cena (v Kč): 46.2

Alter
nosič: P

SUŘ
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Kholová, H.: Přírodověda pro 4. ročník, 1. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 18594/2001-22

ze dne: 16.07.2001

platí do: 16.07.2007

cena (v Kč): 44

Novotný, A. a kol.: Přírodověda pro 4. ročník, 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 18594/2001-22

ze dne: 16.07.2001

platí do: 16.07.2007

cena (v Kč): 37.8

Kholová, H.: Přírodověda pro 5. ročník, 1. díl - Život na Zemi; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 18594/2001-22

ze dne: 16.07.2001

platí do: 16.07.2007

cena (v Kč): 35.2

Holovská, H.; Rükl, A.: Přírodověda pro 5. ročník, 2. díl - Země ve vesmíru; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 18594/2001-22

ze dne: 16.07.2001

platí do: 16.07.2007

cena (v Kč): 27.4

Bradáč, P.; Kolář, M.: Přírodověda pro 5. ročník, 3. díl - Člověk a technika; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 18594/2001-22

ze dne: 16.07.2001

platí do: 16.07.2007

cena (v Kč): 27.4

Kulich, J.; Bittmanová, K.: Učebnice ekologické a environmentální výchovy pro 1. stupeň základní školy; vydání: 1.
čj.: 17348/2007-22

ze dne: 16.08.2007

platí do: 16.08.2013

cena (v Kč): 59

Štiková, V.: Přírodověda 4 pro 4. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 18565/2003-22

ze dne: 28.04.2003

platí do: 28.04.2009

cena (v Kč): 49 + 35

Matyášek, J.; Štiková, V.; Trna, J.: Přírodověda 5 pro 5. ročník základní školy; vydání: 1.
čj.: 22121/2004-22

ze dne: 12.08.2004

platí do: 12.08.2010

cena (v Kč): 59

Jurčák, J.: Přírodověda pro 4. ročník (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23809/2003-22

ze dne: 23.07.2003

platí do: 23.07.2009

cena (v Kč): 56, 70 + 23, 10 + 31, 50

Jurčák, J.: Přírodověda pro 5. ročník (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 31386/2002-22

ze dne: 08.01.2003

platí do: 08.01.2009

cena (v Kč): 56, 70 + 23, 10 + 31, 50

Komanová, E.; Ziegler, V.: Přírodověda 4 pro 4. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 32847/2002-22

ze dne: 16.12.2002

platí do: 16.12.2008

cena (v Kč): 120, 80 + 36, 80

Komanová, E.; Ziegler, V.: Přírodověda 5 pro 5. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 32847/2002-22

ze dne: 16.12.2002

platí do: 16.12.2008

cena (v Kč): 120.8

Mladá, J.; Podroužek, V.: Přírodověda pro 4. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23838/2003-22

ze dne: 31.07.2003

platí do: 31.07.2009

cena (v Kč): 87 + 63

Mladá, J.; Podroužek, V.: Přírodověda pro 5. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23838/2003-22

ze dne: 31.07.2003

platí do: 31.07.2009

cena (v Kč): 87 + 59

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Arsci
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Scientia
nosič: P

SUŘ

Scientia
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

Vlastivěda / Člověk a jeho svět
Danielovská, V.; Tupý, K.: Vlastivěda pro 5. ročník - pracovní sešit; vydání: 1.
čj.: 28706/2002-22

ze dne: 25.10.2002

platí do: 25.10.2008

Albra
cena (v Kč): 39

Danielovská, V.; Tupý, K.: Vlastivěda pro 5. ročník - učebnice vlastivědy pro 5. ročník; vydání: 1.
čj.: 17179/2002-22

ze dne: 24.05.2002

platí do: 24.05.2008

cena (v Kč): 99

Čapka, F.; Klíma, B.: Kartonová příloha k učebnicím vlastivědy - Obrazy z českých dějin; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 21580/2001-22

ze dne: 16.07.2001

platí do: 16.07.2007

cena (v Kč): 14

Chalupa, P.: Vlastivěda - Naše vlast; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 21580/2001-22

ze dne: 16.07.2001

platí do: 16.07.2007

ze dne: 16.07.2001

platí do: 16.07.2007

cena (v Kč): 45.4

cena (v Kč): 45.4

Harna, J.: Vlastivěda - Obrazy ze starších českých dějin; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 21580/2001-22

ze dne: 16.07.2001

platí do: 16.07.2007

cena (v Kč): 45.4

Chalupa, P.: Vlastivěda - Putování po České republice; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 21580/2001-22

ze dne: 16.07.2001

platí do: 16.07.2007

cena (v Kč): 45.4

Chalupa, P.: Vlastivěda - Putování po Evropě; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 21580/2001-22

ze dne: 16.07.2001

platí do: 16.07.2007

SUŘ

Albra
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter

Čapka, F.: Vlastivěda - Obrazy z novějších českých dějin; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 21580/2001-22

nosič: P

cena (v Kč): 45.4

nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ
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Mandelová, H.: Moje vlast. O naší zemi, jejích obyvatelích a minulosti.; vydání: 1.
čj.: 20599/2006-22

ze dne: 11.01.2007

platí do: 11.01.2013

cena (v Kč): 129

Danielovská, V.; Tupý, K.: Vlastivěda pro 4. a 5. ročník základní školy, 1. část, 4. ročník (učebnice a pracovní sešit);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23285/2003-22

ze dne: 18.08.2003

platí do: 18.08.2009

cena (v Kč): 79 + 44

Danielovská, V.; Tupý, K.: Vlastivěda pro 4. a 5. ročník základní školy, 2. část, 5. ročník (učebnice a pracovní sešit);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23285/2003-22

ze dne: 18.08.2003

platí do: 18.08.2009

cena (v Kč): 79 + 44

Klímová a kol.: Vlastivědné mapy pro 1. stupeň základních škol; vydání: 1.
čj.: 13037/2003-22

ze dne: 13.02.2003

platí do: 13.02.2009

ze dne: 03.11.2005

platí do: 03.11.2011

cena (v Kč): 85

cena (v Kč): 59

Semotanová, E.: Dějiny trochu jinak: Doba knížete a krále Vladislava II. (12. století); vydání: 1.
čj.: 17029/2005-22

ze dne: 03.11.2005

platí do: 03.11.2011

cena (v Kč): 59

Semotanová, E.: Dějiny trochu jinak: Doba knížete Břetislava (11. století); vydání: 1.
čj.: 17029/2005-22

ze dne: 03.11.2005

platí do: 03.11.2011

cena (v Kč): 59

Semotanová, E.: Dějiny trochu jinak: Doba knížete Přemysla Otakara II. (13. století); vydání: 1.
čj.: 17029/2005-22

ze dne: 03.11.2005

platí do: 03.11.2011

cena (v Kč): 59

Semotanová, E.: Dějiny trochu jinak: Doba knížete Václava (10. století); vydání: 1.
čj.: 17029/2005-22

ze dne: 03.11.2005

platí do: 03.11.2011

cena (v Kč): 59

Semotanová, E.: Dějiny trochu jinak: Doba krále Jiřího z Poděbrad (15. století); vydání: 1.
čj.: 17029/2005-22

ze dne: 03.11.2005

platí do: 03.11.2011

ze dne: 03.11.2005

platí do: 03.11.2011

ze dne: 08.06.2004

platí do: 08.06.2010

ze dne: 20.08.2003

platí do: 20.08.2009

ze dne: 27.04.2004

platí do: 27.04.2010

ze dne: 10.06.2005

platí do: 10.06.2011

cena (v Kč): 59 + 35

cena (v Kč): 49 + 33

cena (v Kč): 59 + 33

cena (v Kč): 59 + 33

Hronek, M.: Vlastivěda 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 32845/2002-22

ze dne: 20.01.2003

platí do: 20.01.2009

cena (v Kč): 73, 50 + 23, 10

Hronek, M.: Vlastivěda 5 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2. aktualizované, platnost doložky prodloužena
čj.: 22712/2003-22

ze dne: 01.07.2003

platí do: 01.07.2009

cena (v Kč): 73, 50 + 23, 10

Augusta, P.; Honzák, F.: Vlastivěda pro 4. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 14444/2006-22

ze dne: 14.07.2006

platí do: 14.07.2012

cena (v Kč): 85 + 39

Augusta, P.; Honzák, F.: Vlastivěda pro 5. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 14444/2006-22

ze dne: 14.07.2006

platí do: 14.07.2012

cena (v Kč): 85 + 39

Bloudková, M.; Borecký, D.; Dvořák, D.: Pracovní sešit k učebnici Vlastivěda pro 4. ročník ZŠ; vydání: 1.
čj.: 22868/2002-22

ze dne: 09.07.2002

platí do: 09.07.2008

cena (v Kč): 63

Bloudková, M.; Dvořák, D.; Chalupa, P.: Pracovní sešit k učebnici Vlastivěda pro 5. ročník ZŠ; vydání: 1.
čj.: 24600/2002-22

ze dne: 19.08.2002

platí do: 19.08.2008

cena (v Kč): 59

Chalupa, P. a kol.: Vlastivěda pro 4. ročník ZŠ; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 16904/2002-22

ze dne: 05.04.2002

platí do: 05.04.2008

cena (v Kč): 75

Chalupa, P. a kol.: Vlastivěda pro 5. ročník ZŠ; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 20511/2002-22

ze dne: 30.05.2002

platí do: 30.05.2008

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Kartograﬁe Praha
nosič: P

SUŘ

Kartograﬁe Praha
nosič: P

SUŘ

Kartograﬁe Praha
nosič: P

SUŘ

Kartograﬁe Praha
nosič: P

SUŘ

Kartograﬁe Praha
nosič: P

SUŘ

Kartograﬁe Praha
SUŘ

Kartograﬁe Praha

Čapka, F.: Vlastivěda 5 - Významné události nových českých dějin (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 17964/2005-22

nosič: P

nosič: P

Štiková, V.: Vlastivěda 5 - Česká republika jako součást Evropy (učebnice a pracovní sešit pro 5. ročník); vydání: 1.
čj.: 15234/2004-22

SUŘ

Fortuna

cena (v Kč): 59

Štiková, V.: Vlastivěda 4 - Poznáváme Českou republiku (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 25151/2003-22

nosič: P

nosič: P

Stříbrná, I. a kol.: Vlastivěda 4 - Hlavní události nejstarších českých dějin (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 16214/2004-22

Fortuna

cena (v Kč): 59

Semotanová, E.: Dějiny trochu jinak: Doba krále Karla IV. (14. století); vydání: 1.
čj.: 17029/2005-22

SUŘ

Kartograﬁe Praha

Semotanová, E.: Dějiny trochu jinak: Doba císaře Rudolfa II. (16./17. století); vydání: 1.
čj.: 17029/2005-22

Dialog
nosič: P

cena (v Kč): 75

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ
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Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J.: Základy chemie 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., doložka prodloužena
čj.: 16065/2003-22

ze dne: 21.03.2003

platí do: 21.03.2009

cena (v Kč): 99 + 49

Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J.: Základy chemie 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., doložka prodloužena
čj.: 16065/2003-22

ze dne: 21.03.2003

platí do: 21.03.2009

cena (v Kč): 99 + 49

Beneš, P.; Pumpr, V.; Adamec, M.; Janoušková, S.: Základy chemie - klíč k úspěšnému studiu; vydání: 1.
čj.: 18196/2006-22

ze dne: 30.08.2006

platí do: 30.08.2012

cena (v Kč):

Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J.: Základy praktické chemie 1 pro 8. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., doložka
prodloužena
čj.: 22694/2003-22

ze dne: 03.07.2003

platí do: 03.07.2009

cena (v Kč): 99 + 59

Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J.: Základy praktické chemie 2 pro 9. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., doložka
prodloužena
čj.: 22694/2003-22

ze dne: 03.07.2003

platí do: 03.07.2009

cena (v Kč): 99 + 59

Beneš, P.; Pumpr, V.; Frýzková: Základy praktické chemie a náš život (pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 22785/2005-22

ze dne: 16.09.2005

platí do: 16.09.2011

cena (v Kč): 59

Škoda, J.; Doulík, P.; Pánek, J.; Jodas, B.: Chemie pro 8. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 5711/2006-22

ze dne: 04.05.2006

platí do: 04.05.2012

cena (v Kč): 129 + 69

Škoda, J.; Doulík, P.; Šmídl, M.; Jodas, B.: Chemie pro 9. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 7379/2007-22

ze dne: 20.06.2007

platí do: 20.06.2013

cena (v Kč): 98 + 49

Bílek, M; Rychtera, J.: Chemie pro 8. ročník ZŠ (učebnice a laboratorní cvičení); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 302/2006-22

ze dne: 17.02.2006

platí do: 17.02.2012

cena (v Kč): 130 + 50

Bílek, M; Rychtera, J.: Chemie pro 9. ročník ZŠ (učebnice a laboratorní cvičení); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 301/2006-22

ze dne: 17.02.2006

platí do: 17.02.2012

cena (v Kč): 160 + 50

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
čj.: 11649/2005-22

ze dne: 19.07.2005

platí do: 19.07.2011

cena (v Kč): 126/94, 50 + 37, 80/25, 20
(učitelská/žákovská verze)

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
čj.: 11678/2005-22

ze dne: 19.07.2005

platí do: 19.07.2011

cena (v Kč): 126/94, 50 + 37, 80/25, 20
(učitelská/žákovská verze)

Los, P.: Chemie se nebojíme - 2. díl chemie pro základní školu; vydání: 1., doložka prodloužena
čj.: 26798/2001-22

ze dne: 10.10.2001

platí do: 10.10.2007

cena (v Kč): 95.6

Los, P.; Klečková, M.: Kamarádka chemie aneb chemie pro každý den (praktická příručka k učebnicím chemie); vydání: 1.,
doložka prodloužena
čj.: 26799/2001-22

ze dne: 10.10.2001

platí do: 10.10.2007

cena (v Kč): 80.9

Los, P.: Nebojte se chemie - 1. díl chemie pro základní školu (pracovní sešit); vydání: 1., doložka prodloužena
čj.: 26797/2001-22

ze dne: 10.10.2001

platí do: 10.10.2007

cena (v Kč): 18.9

Los, P.: Nebojte se chemie - 1. díl chemie pro základní školu (učebnice); vydání: 1., doložka prodloužena
čj.: 26796/2001-22

ze dne: 10.10.2001

platí do: 10.10.2007

cena (v Kč): 93.5

Čtrnáctová, H. a kol.: Chemie pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 22883/2003-22

ze dne: 04.07.2003

platí do: 04.07.2009

cena (v Kč): 89

Novotný, P. a kol.: Chemie pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 22883/2003-22

ze dne: 04.07.2003

platí do: 04.07.2009

cena (v Kč): 89

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

MOBY DICK
nosič: P

SUŘ

MOBY DICK
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Scientia
nosič: P

SUŘ

Scientia
nosič: P

SUŘ

Scientia
nosič: P

SUŘ

Scientia
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

Fyzika
Rauner, K. a kol.: Fyzika pro 6. ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 13488/2004-22

ze dne: 11.06.2004

platí do: 11.06.2010

cena (v Kč): 119 + 59

Rauner, K. a kol.: Fyzika pro 7. ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 13402/2005-22

ze dne: 06.05.2005

platí do: 06.05.2011

cena (v Kč): 119 + 59

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ
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Rauner, K. a kol.: Fyzika pro 8. ročník ZŠ a tercii víceletého gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 9834/2006-22

ze dne: 19.06.2006

platí do: 19.06.2012

cena (v Kč): 119 + 59

Rauner, K. a kol.: Fyzika pro 9. ročník ZŠ a kvartu víceletého gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 10895/2007-22

ze dne: 29.06.2007

platí do: 29.06.2013

cena (v Kč): 139 + 65

Kubínek, R.; Davidová, J.; Holubová, R.; Weinlich, R.; : Fyzika I (učebnice 1. a 2. díl, pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1.
čj.: 16770/2005-22

ze dne: 20.06.2005

platí do: 20.06.2011

cena (v Kč): U po 64/140, Ps 38/80 +
30/80

Kubínek, R.; Weinlichová, J.; Holubová, R.; Weinlich, R.: Fyzika II (učebnice 1. díl, pracovní sešit 1. díl); vydání: 1.
čj.: 9836/2006-22

ze dne: 01.08.2006

platí do: 01.08.2012

cena (v Kč): 65 + 30

Lepil, O.: Doplněk k učivu fyziky pro 8. a 9. ročník ZŠ s rozšířeným vyučováním matematice a přírodovědným předmětům;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 15475/2003-22

ze dne: 17.03.2003

platí do: 17.03.2009

cena (v Kč): 66

Bohuněk, J.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 6. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 5784/2006-22

ze dne: 18.05.2006

platí do: 18.05.2012

cena (v Kč): 32

Bohuněk, J.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 5784/2006-22

ze dne: 18.05.2006

platí do: 18.05.2012

cena (v Kč): 32

Bohuněk, J.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 5784/2006-22

ze dne: 18.05.2006

platí do: 18.05.2012

cena (v Kč): 35

Bohuněk, J.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 5784/2006-22

ze dne: 18.05.2006

platí do: 18.05.2012

cena (v Kč): 38

Macháček, M.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1.
čj.: 27918/2001-22

ze dne: 06.11.2001

platí do: 06.11.2007

ze dne: 10.06.2002

platí do: 10.06.2008

cena (v Kč): 36

cena (v Kč): 89

Kolářová, R.; Bohuněk, J.: Fyzika pro 7. ročník ZŠ; vydání: 2., přepracované vydání
čj.: 22047/2003-22

ze dne: 03.07.2003

platí do: 03.07.2009

cena (v Kč): 94

Kolářová, R.; Bohuněk, J.: Fyzika pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 11935/2005-22

ze dne: 13.04.2005

platí do: 13.04.2011

cena (v Kč): 85

Kolářová, R. a kol.: Fyzika pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 5784/2006-22

ze dne: 18.05.2006

platí do: 18.05.2012

cena (v Kč): 99

Macháček, M.: Fyzika pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 5785/2006-22

ze dne: 18.05.2006

platí do: 18.05.2012

cena (v Kč): 109

Macháček, M.: Fyzika pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 5785/2006-22

ze dne: 18.05.2006

platí do: 18.05.2012

cena (v Kč): 108

Macháček, M.: Fyzika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 5785/2006-22

ze dne: 18.05.2006

platí do: 18.05.2012

cena (v Kč): 108

Macháček, M.: Fyzika pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 5785/2006-22

ze dne: 18.05.2006

platí do: 18.05.2012

cena (v Kč): 108

Jáchim, F.; Tesař, J.: Fyzika pro 6. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10605/2005-22

ze dne: 18.05.2005

platí do: 18.05.2011

cena (v Kč): 85

Jáchim, F.; Tesař, J.: Fyzika pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10605/2005-22

ze dne: 18.05.2005

platí do: 18.05.2011

cena (v Kč): 87

Jáchim, F.; Tesař, J.: Fyzika pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10605/2005-22

ze dne: 18.05.2005

platí do: 18.05.2011

nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus

Kolářová, R.; Bohuněk, J.: Fyzika pro 6. ročník ZŠ; vydání: 2., přepracované vydání
čj.: 19905/2002-22

Fraus

cena (v Kč): 89

nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ
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Jáchim, F.; Tesař, J.: Fyzika pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10605/2005-22

ze dne: 18.05.2005

platí do: 18.05.2011

cena (v Kč): 89

Tesař, J.; Jáchim, F.: Fyzika I (Fyzikální veličiny a jejich měření); vydání: 1.
čj.: 22062/2006-22

ze dne: 11.12.2006

platí do: 11.12.2012

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
cena (v Kč): 85

nosič: P

SUŘ

Přirodopis
Kvasničková, D. a kol.: Ekologický přírodopis pro 6. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií (učebnice a pracovní
sešit); vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 18806/2006-22

ze dne: 10.11.2006

platí do: 10.11.2012

cena (v Kč): 99 + 49

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
čj.: 15301/2006-22

ze dne: 14.09.2006

platí do: 14.09.2012

cena (v Kč): 97 + 87 + 49

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
čj.: 18804/2006-22

ze dne: 10.11.2006

platí do: 10.11.2012

cena (v Kč): 89 + 53

Kvasničková, D. a kol.: Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií (učebnice a pracovní
sešit); vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 18803/2006-22

ze dne: 10.11.2006

platí do: 10.11.2012

cena (v Kč): 98 + 49

Kvasničková, D.: Základy ekologie; vydání: 3., upravené, platnost doložky prodloužena
čj.: 23221/2003-22

ze dne: 10.07.2003

platí do: 10.07.2009

cena (v Kč): 112

Čabradová, V. a kol.: Přírodopis 6 pro základní školy víceletá gymnázia (pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 16894/2004-22

ze dne: 23.08.2004

platí do: 23.08.2010

cena (v Kč):

Čabradová, V.; Hasch, F.; Sejpka, J.; Vaněčková, I.: Přírodopis 6 pro základní školy víceletá gymnázia (učebnice); vydání: 1.
čj.: 33090/2003-22

ze dne: 09.12.2003

platí do: 09.12.2009

cena (v Kč):

Čabradová, V. a kol.: Přírodopis 7 pro základní školy a víceletá gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 13043/2005-22

ze dne: 11.05.2005

platí do: 11.05.2011

cena (v Kč): 129 + 59

Švecová, M.; Matějka, D.: Přírodopis 9 pro základní školy a víceletá gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 18003/2007-22

ze dne: 25.09.2007

platí do: 25.09.2013

cena (v Kč): 139 + 65

Toběrná, V.; Švecová, M.: Botanika II (Vyšší rostliny); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 11984/2005-22

ze dne: 30.09.2005

platí do: 30.09.2011

cena (v Kč): 83

Maleninský, M.; Novák, J.: Zoologie II (Obratlovci); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 11984/2005-22

ze dne: 30.09.2005

platí do: 30.09.2011

cena (v Kč): 85

ze dne: 24.07.2003

platí do: 24.07.2009

cena (v Kč): 97

ze dne: 01.09.2003

platí do: 01.09.2009

cena (v Kč): 99

Konětopský, A.; Musilová, E.; Vlk, R.: Přírodopis 6, 1. díl – Úvod do učiva přírodopisu; vydání: 1.
čj.: 10896/2007-22

ze dne: 22.06.2007

platí do: 22.06.2013

cena (v Kč): 70

Kubešová, S.; Vlk, R.: Přírodopis 6, 2. díl - Bezobratlí; vydání: 1.
čj.: 10896/2007-22

ze dne: 22.06.2007

platí do: 22.06.2013

ze dne: 07.01.2004

platí do: 07.01.2010

cena (v Kč): 84 + 29, 40

Froněk, J.; Jurčák, J. a kol.: Přírodopis 7 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23810/2003-22

ze dne: 23.07.2003

platí do: 23.07.2009

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Nakladatelství
České geograﬁcké
společnosti
nosič: P

SUŘ

Nakladatelství
České geograﬁcké
společnosti
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
cena (v Kč): 70

Froněk, J.; Jurčák, J. a kol.: Přírodopis 6 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2. aktualizované, platnost doložky prodloužena
čj.: 26253/2003-22

SUŘ

Nakladatelství
České geograﬁcké
společnosti

Maleninský, M. a kol.: Přírodopis pro 8. a 9. ročník; vydání: 1.
čj.: 22175/2003-22

nosič: P

Nakladatelství
České geograﬁcké
společnosti

Maleninský, M.; Škoda, B.; Smrž, J.: Přírodopis pro 6. ročník; vydání: 1.
čj.: 22068/2003-22

Fortuna

cena (v Kč): 98, 70 + 31, 50

nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ
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Kantorek, J.; Froněk, J.; Jurčák, J. a kol.: Přírodopis 8 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 11430/2005-22

ze dne: 08.08.2005

platí do: 08.08.2011

cena (v Kč): 98, 70 + 31, 50

Zapletal, J.; Janoška, M.; Tomančáková, M.: Přírodopis 9 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 14 332/2006-22

ze dne: 11.08.2006

platí do: 11.08.2012

cena (v Kč): 88 + 31

Dobroruka, L., J. a kol.: Přírodopis I pro 6. ročník ZŠ; vydání: 1.
čj.: 28650/2003-22

ze dne: 15.10.2003

ze dne: 15.10.2003

platí do: 15.10.2009

cena (v Kč): 129.2

ze dne: 15.10.2003

platí do: 15.10.2009

cena (v Kč): 140.7

ze dne: 15.10.2003

cena (v Kč): 130

ze dne: 28.07.2003

platí do: 15.10.2009

cena (v Kč): 120

platí do: 28.07.2009

cena (v Kč): 98

Černík, V.; Martinec, Z.; Vítek, J.: Přírodopis IV pro 9. ročník ZŠ - Mineralogie a geologie; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 23840/2003-22

ze dne: 28.07.2003

platí do: 28.07.2009

cena (v Kč): 98

Černík, V.; Bičík, V.; Martinec, Z.: Přírodopis pro 6. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23840/2003-22

ze dne: 28.07.2003

platí do: 28.07.2009

cena (v Kč): 117

Černík, V.; Bičík, V.; Bičíková, L.: Přírodopis pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23840/2003-22

ze dne: 28.07.2003

platí do: 28.07.2009

cena (v Kč): 117

Černík, V.; Vaněk, J, ; Martinec, Z.; Hamerská, M.: Přírodopis pro 6. ročník základní školy (zoologie, botanika); vydání: 1.
čj.: 8382/2007-22

ze dne: 20.06.2007

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Scientia

Černík, V.; Bičík, V.; Martinec, Z.: Přírodopis III pro 8. ročník ZŠ - Biologie člověka; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23840/2003-22

Prodos

Scientia

platí do: 15.10.2009

Cílek, V. a kol.: Přírodopis IV pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1.
čj.: 28650/2003-22

SUŘ

Scientia

Dobroruka, L., J. a kol.: Přírodopis III pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1.
čj.: 28650/2003-22

nosič: P

Scientia

Dobroruka, L., J. a kol.: Přírodopis II pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1.
čj.: 28650/2003-22

Prodos

platí do: 20.06.2013

cena (v Kč): 119

nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
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
čj.: 20723/2004-22

ze dne: 10.08.2004

platí do: 10.08.2010

cena (v Kč): 42

Kholová, H.; Pavlů, R.: Zeměpis pro 6. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií - Krajinná sféra II; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
čj.: 20723/2004-22

ze dne: 10.08.2004

platí do: 10.08.2010

cena (v Kč): 52

Holovská, H; Pavlů, R. a kol.: Zeměpis pro 6. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií - Vesmír, mapa; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 20723/2004-22

ze dne: 10.08.2004

platí do: 10.08.2010

cena (v Kč): 42

Pluskal, M.; Bradáč, P.; Kraus, P.; Krausová, M.: Zeměpis pro 8. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií - Společenské
složky krajiny a politická mapa světa; vydání: 1.
čj.: 14040/2003-22

ze dne: 23.06.2003

platí do: 23.06.2009

cena (v Kč): 97

Holeček, M. a kol.: Česká republika - Zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií; vydání: 4., upravené,
platnost doložky prodloužena
čj.: 11206/2005-22

ze dne: 18.04.2005

platí do: 18.04.2011

cena (v Kč): 89

Baar, V.: Politická mapa dnešního světa - Zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10770/2005-22

ze dne: 18.04.2005

platí do: 18.04.2011

cena (v Kč): 57

Mirvald, S.; Štulc, M.; Kopp, J.: Společenské a hospodářské složky krajiny - Zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ a nižší ročníky
víceletých gymnázií (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 21768/2003-22

ze dne: 17.06.2003

platí do: 17.06.2009

cena (v Kč): 89 + 48

Brinke, J. a kol.: Zeměpis Ameriky, Asie a Evropy; vydání: 2., přepracované
čj.: 17602/2002-22

ze dne: 15.04.2002

platí do: 15.04.2008

ze dne: 18.04.2005

platí do: 18.04.2011

nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
cena (v Kč): 89

Baar, V.: Zeměpis Ameriky, Asie a Evropy - pracovní sešit; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10769/2005-22

Alter

cena (v Kč): 49

nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ
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Červený, P.; Dokoupil, J.; Kopp, J.; Matušková, A.; Mentlík, P.: Zeměpis pro 6. ročník základní školy a primu víceletého
gymnázia; vydání: 1.
čj.: 18985/2003-22

ze dne: 17.07.2003

platí do: 17.07.2009

cena (v Kč): 99

Dvořák, J.; Kohoutová, A.; Taibr, P.: Zeměpis pro 7. ročník základní školy a víceleté gymnázium (učebnice a pracovní sešit);
vydání: 1.
čj.: 20324/2005-22

ze dne: 02.09.2005

platí do: 02.09.2011

cena (v Kč): 119 + 59

Anděl, J.; Jeřábek, M.; Kastner, J.; Peštová, J.: Zeměpis pro 8. ročník základní školy a víceleté gymnázium (učebnice a
pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 15453/2006-22

ze dne: 31.10.2006

platí do: 31.10.2012

cena (v Kč): 129 + 59

Kühnlová, H.: Život v našem regionu pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1.
čj.: 14885/2006-22

ze dne: 13.12.2006

platí do: 13.12.2012

cena (v Kč): 179

kol. autorů: Česká republika - Sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1.
čj.: 2180/2006-22

ze dne: 27.01.2006

platí do: 27.01.2012

cena (v Kč): 55

kol. autorů: Evropa - Sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1.
čj.: 14878/2006-22

ze dne: 01.09.2006

platí do: 01.09.2012

cena (v Kč): 129

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Afrika, Austrálie, Oceánie; vydání: 1.
čj.: 17348/2005-22

ze dne: 10.06.2005

platí do: 10.06.2011

cena (v Kč):

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Amerika; vydání: 1.
čj.: 17348/2005-22

ze dne: 10.06.2005

platí do: 10.06.2011

ze dne: 10.06.2005

platí do: 10.06.2011

ze dne: 22.12.2004

cena (v Kč):

ze dne: 24.01.2005

platí do: 22.12.2010

cena (v Kč): 279

platí do: 24.01.2011

cena (v Kč): 53

Lorenc, P.: Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ - Daleké světadíly a oceány; vydání: 2., upravené, platnost doložky prodloužena
čj.: 12072/2004-22

ze dne: 24.01.2005

platí do: 24.01.2011

cena (v Kč): 77

Lorenc, P.: Zeměpis pro 6. ročník ZŠ - Živá planeta; vydání: 2., upravené, platnost doložky prodloužena
čj.: 12072/2004-22

ze dne: 24.01.2005

platí do: 24.01.2011

cena (v Kč): 72.8

Lorenc, P.: Zeměpis pro 7. ročník ZŠ - Největší světadíl na Zemi; vydání: 2., upravené, platnost doložky prodloužena
čj.: 12072/2004-22

ze dne: 24.01.2005

platí do: 24.01.2011

cena (v Kč): 92

Lorenc, P.: Zeměpis pro 8. ročník ZŠ - Lidé na živé planetě; vydání: 2., upravené, platnost doložky prodloužena
čj.: 12072/2004-22

ze dne: 01.09.2005

platí do: 01.09.2011

cena (v Kč): 87

Lorenc, P.: Zeměpis pro 9. ročník ZŠ - Česká republika; vydání: 2., upravené, platnost doložky prodloužena
čj.: 12072/2004-22

ze dne: 01.09.2005

platí do: 01.09.2011

cena (v Kč): 95

Kühnlová, H.: Zeměpis naší vlasti (pracovní sešit); vydání: 2., doložka prodloužena
čj.: 23890/2002-22

ze dne: 14.08.2002

platí do: 14.08.2008

cena (v Kč): 47

ze dne: 10.06.2004

platí do: 10.06.2010

cena (v Kč): 49

ze dne: 10.06.2004

platí do: 10.06.2010

cena (v Kč): 49

Červinka, P.; Tampír, V.: Přírodní prostředí Země; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 20165/2002-22

ze dne: 24.05.2002

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Kartograﬁe Praha
nosič: P

SUŘ

Kartograﬁe Praha
nosič: P

SUŘ

Kartograﬁe Praha
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

platí do: 24.05.2008

nosič: P

SUŘ

MOBY DICK
nosič: P
MOBY DICK
nosič: P

SUŘ

MOBY DICK
nosič: P

SUŘ

MOBY DICK
nosič: P

SUŘ

MOBY DICK
nosič: P

SUŘ

MOBY DICK
nosič: P

SUŘ

Nakladatelství
České geograﬁcké
společnosti
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Nakladatelství
České geograﬁcké
společnosti

Kühnlová, H.: Zeměpis světa - kontinenty (pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 14850/2004-22

nosič: P

Nakladatelství
České geograﬁcké
společnosti

Řezníčková, D.: Zeměpis světa - Evropa (pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 14850/2004-22

Fraus

Kartograﬁe Praha

Kühnlová; H.: Zeměpis pro 9. ročník ZŠ - Tady jsem doma; vydání: 2., upravené, platnost doložky prodloužena
čj.: 12072/2004-22

SUŘ

Kartograﬁe Praha

kol. autorů: Školní atlas světa; vydání: 1., 2. dotisk
čj.: 21164/2004-22

nosič: P

Kartograﬁe Praha
cena (v Kč):

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy - Asie; vydání: 1.
čj.: 17348/2005-22

Fraus

cena (v Kč): 89

nosič: P

SUŘ

Nakladatelství
České geograﬁcké
společnosti
nosič: P

SUŘ
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Valenta, V.; Herink, J. a kol.: Současný svět; vydání: 1.
čj.: 14850/2004-22

ze dne: 10.06.2004

platí do: 10.06.2010

cena (v Kč): 105

ze dne: 01.09.2005

platí do: 01.09.2011

cena (v Kč): 49

Kastner, J.; Holeček, M.; Krajíček, L. a kol.: Zeměpis naší vlasti; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10967/2002-22

ze dne: 08.03.2002

platí do: 08.03.2008

cena (v Kč): 99

Holeček, M.; Janský, B.; Tlach, B.: Zeměpis světa 1; vydání: 3. upravené, doložka prodloužena
čj.: 26933/2004-22

ze dne: 12.01.2005

platí do: 12.01.2011

cena (v Kč): 79

Holeček, M. a kol.: Zeměpis světa 2 (Amerika, Asie); vydání: 3., doložka prodloužena
čj.: 13299/2007-22

ze dne: 06.09.2007

platí do: 06.09.2013

cena (v Kč): 87

Jeřábek, M.; Vilímek, V.: Zeměpis světa 3 (Evropa); vydání: 3., doložka prodloužena
čj.: 18158/2007-22

ze dne: 03.10.2007

platí do: 03.10.2013

cena (v Kč): 87

Novák, S.; Šteﬂ, V.; Trna, J.; Weinhöfer, M.: Zeměpis 6, 1. díl – Vstupte na planetu Zemi; vydání: 1.
čj.: 8665/2007-22

ze dne: 09.05.2007

platí do: 09.05.2013

cena (v Kč):

Hübelová, D.; Novák, S.; Weinhöfer, M.: Zeměpis 6, 2. díl – Přírodní obraz Země; vydání: 1.
čj.: 8665/2007-22

ze dne: 09.05.2007

platí do: 09.05.2013

cena (v Kč):

Voženílek, V.; Demek, J.: Zeměpis 1 - Planeta Země, Glóbus a mapa, Přírodní složky a oblasti Země (učebnice a pracovní
sešit - žákovská/učitelská verze); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 16994/2006-22

ze dne: 29.08.2006

platí do: 29.08.2012

cena (v Kč): U 84/126, PS 42

Voženílek, V.; Demek, J.: Zeměpis 2 - Zeměpis oceánů a světadílů (1) (učebnice a pracovní sešit - žákovská/učitelská verze);
vydání: 2.
čj.: 2101/2007-22

ze dne: 20.07.2007

platí do: 20.07.2013

cena (v Kč): U 63/105, PS 42

Voženílek, V.; Fňukal, M.; Mahrová, M.: Zeměpis 3 - Zeměpis oceánů a světadílů (2) (učebnice a pracovní sešit - žákovská/
učitelská verze); vydání: 2.
čj.: 2101/2007-22

ze dne: 20.07.2007

platí do: 20.07.2013

cena (v Kč): U 126/168, PS 42

Voženílek, V.; Szczyrba, Z.: Zeměpis 4 - Česká republika (učebnice a pracovní sešit - žákovská/učitelská verze); vydání: 1.
čj.: 22105/2002-22

ze dne: 19.07.2002

platí do: 19.07.2008

cena (v Kč): U 115, 50/147, PS 42

Voženílek, V.; Fňukal, M.; Nováček, P.; Szczyrba, Z.: Zeměpis 5 - Hospodářství a společnost (učebnice a pracovní sešit
- žákovská/učitelská verze); vydání: 1.
čj.: 23778/2003-22

ze dne: 29.07.2003

platí do: 29.07.2009

cena (v Kč): U 115, 50/147, PS 42

kol. autorů: Školní atlas Česká republika a Evropa; vydání: 1.
čj.: 21049/2005-22

ze dne: 01.08.2005

platí do: 01.08.2011

ze dne: 23.04.2004

ze dne: 24.08.2004

platí do: 23.04.2010

ze dne: 06.02.2004

ze dne: 01.11.2006

nosič: P

SUŘ

Nakladatelství
České geograﬁcké
společnosti
nosič: P

SUŘ

Nakladatelství
České geograﬁcké
společnosti
nosič: P

SUŘ

Nakladatelství
České geograﬁcké
společnosti
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

nosič: P

nosič: P

platí do: 24.08.2010

cena (v Kč): 159

nosič: P

SPL - Práce

platí do: 06.02.2010

cena (v Kč): 99

Chalupa, P.: Světový oceán, Evropa - Zeměpis pro 7. ročník obecné školy; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 6398/2006-22

Nakladatelství
České geograﬁcké
společnosti

cena (v Kč): 289

Novák, S.; Demek, J.: Planeta Země se představuje; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 31729/2003-22

SUŘ

Shocart

Demek, J.: Mimoevropské světadíly - Zeměpis pro základní školy; vydání: 1.
čj.: 26157/2004-22

nosič: P

Shocart
cena (v Kč): 149

kol. autorů: Školní atlas světa; vydání: 1.
čj.: 10333/2004-22

SUŘ

Nakladatelství
České geograﬁcké
společnosti

Řezníčková, D.: Současný svět (pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 19355/2005-22

nosič: P

platí do: 01.11.2012

cena (v Kč): 109

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ
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Demek, J.; Horník, S.: Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ - Planeta Země a její krajiny; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23841/2003-22

ze dne: 21.08.2003

platí do: 21.08.2009

cena (v Kč): 83

Demek, J.; Mališ, I.: Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ - Planeta Země a její krajiny (pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 31385/2002-22

ze dne: 29.01.2003

platí do: 29.01.2009

cena (v Kč): 65

Demek, J.; Mališ, I.: Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ - Zeměpis světadílů; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23841/2003-22

ze dne: 21.08.2003

platí do: 21.08.2009

cena (v Kč): 89

Demek, J.; Mališ, I.: Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ - Zeměpis světadílů (pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 15218/2003-22

ze dne: 11.03.2003

platí do: 11.03.2009

cena (v Kč): 59

Chalupa, P.; Demek, J.; Rux, J.: Zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ - Lidé žijí a hospodaří na Zemi; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 23841/2003-22

ze dne: 21.08.2003

platí do: 21.08.2009

cena (v Kč): 87

Hofmann, E.; Vrbas, J.: Zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ - Lidé žijí a hospodaří na Zemi (pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 21373/2003-22

ze dne: 10.06.2003

platí do: 10.06.2009

cena (v Kč): 59

Rux, J.; Vaněčková, M.: Zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ - Zeměpis České republiky (pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 21693/2002-22

ze dne: 19.06.2002

platí do: 19.06.2008

cena (v Kč): 69

Demek, J.; Horník, S. a kol.: Zeměpis I pro základní školy - Planeta Země (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 27149/2006-22

ze dne: 19.04.2007

platí do: 19.04.2013

cena (v Kč): 95 + 65

Bičík, I. a kol.: Školní atlas dnešní Evropy; vydání: 1.
čj.: 12860/2003-22-23

ze dne: 07.03.2003

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

Terra
platí do: 07.03.2009

cena (v Kč): 119

nosič: P

Dějepis
Mandelová, H.; Kunstová, E.; Pařízková, I.: Dějiny 20. století pro 9. ročník ZŠ a pro kvartu osmiletého gymnázia); vydání: 1.
čj.: 20778/2004-22

ze dne: 02.08.2004

platí do: 02.08.2010

cena (v Kč): 169

Mandelová, H.; Kunstová, E.; Pařízková, I.: Dějiny novověku pro 8. ročník ZŠ a pro tercii osmiletého gymnázia); vydání: 1.
čj.: 19759/2003-22

ze dne: 21.05.2003

platí do: 21.05.2009

cena (v Kč): 169

Mandelová, H.; Kunstová, E.; Pařízková, I.: Dějiny pravěku a starověku pro 6. ročník ZŠ a pro primu osmiletého gymnázia);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 12482/2007-22

ze dne: 25.05.2007

platí do: 25.05.2013

cena (v Kč): 169

Mandelová, H.; Kunstová, E.; Pařízková, I.: Dějiny středověku a počátků novověku pro 7. ročník ZŠ a pro sekundu
osmiletého gymnázia); vydání: 1.
čj.: 19602/2002-22

ze dne: 28.06.2002

platí do: 28.06.2008

cena (v Kč): 169

kol.: Dějepis 6 (učebnice a pracovní sešit s přílohou přehled učiva); vydání: 1.
čj.: 6871/2007-22

ze dne: 30.03.2007

platí do: 30.03.2013

ze dne: 20.06.2006

platí do: 20.06.2012

cena (v Kč): 149 + 59

ze dne: 16.06.2003

platí do: 16.06.2009

cena (v Kč): 89

Mandelová, H. a kol.: Novověk II - dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 19757/2003-22

ze dne: 16.06.2003

platí do: 16.06.2009

cena (v Kč): 89

Mandelová, H. a kol.: Pravěk a starověk - dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 19757/2003-22

ze dne: 16.06.2003

platí do: 16.06.2009

cena (v Kč): 89

Mandelová, H. a kol.: Středověk - dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 19757/2003-22

ze dne: 16.06.2003

platí do: 16.06.2009

cena (v Kč): 89

Bednaříková, J.; Kysučan, L.; Fejfušová, M.: Dějepis 6; vydání: 1.
čj.: 11653/2007-22

ze dne: 15.05.2007

platí do: 15.05.2013

ze dne: 12.10.2004

platí do: 12.10.2010

nosič: P

SUŘ

Dialog
nosič: P

SUŘ

Dialog
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P
Kartograﬁe Praha
nosič: P

SUŘ

Kartograﬁe Praha
nosič: P

SUŘ

Kartograﬁe Praha
nosič: P

SUŘ

Kartograﬁe Praha
nosič: P

SUŘ

Nová škola
cena (v Kč): 90

Koucká, I.; Schulzová, E.: Dějepis 6 - Pravěk, starověk (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 17727/2004-22

SUŘ

Dialog

Kartograﬁe Praha
cena (v Kč): 149

Mandelová, H. a kol.: Novověk I - dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 19757/2003-22

nosič: P

Fraus

Semotanová, E. a kol.:: Školní atlas českých dějin; vydání: 1.
čj.: 7933/2006-22

Dialog

cena (v Kč): 97 + 30

nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ
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Odehnal, P.; Schulzová, E.: Dějepis 7 - Člověk a společnost (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2., platnost doložky
prodloužena
čj.: 15316/2005-22

ze dne: 07.11.2005

platí do: 07.11.2009

cena (v Kč): 97 + 30

Hrubá, M.; Drška, V.: Dějepis 7 - středověk a raný novověk; vydání: 1.
čj.: 19894/2002-22

ze dne: 29.07.2002

ze dne: 19.06.2003

platí do: 29.07.2008

cena (v Kč): 168

platí do: 19.06.2009

cena (v Kč): 165

ze dne: 29.07.2004

ze dne: 08.01.2003

platí do: 29.07.2010

cena (v Kč): 170

platí do: 08.01.2009

cena (v Kč): po 79

Pečenka, M.; Augusta, P.; Honzák, F.; Luňák, P.: Dějiny moderní doby, 1. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 22549/2004-22

ze dne: 18.11.2004

platí do: 18.11.2010

cena (v Kč): 89

Pečenka, M.; Augusta, P.; Honzák, F.: Dějiny moderní doby, 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 22549/2004-22

ze dne: 18.11.2004

platí do: 18.11.2010

cena (v Kč): 89

Augusta, P.; Honzák, F.; Pečenka, M.: Dějiny novověku 1. a 2. díl; vydání: 3., platnost doložky prodloužena
čj.: 6916/2006-22

ze dne: 21.06.2006

platí do: 21.06.2008

cena (v Kč): 89

Augusta, P.; Honzák, F.: Dějiny pravěku a starověkého Orientu; vydání: 3., platnost doložky prodloužena
čj.: 18077/2006-22

ze dne: 11.09.2006

platí do: 11.09.2012

cena (v Kč): 79

Augusta, P.; Honzák, F.: Dějiny starověkého Řecka a Říma; vydání: 3., platnost doložky prodloužena
čj.: 18077/2006-22

ze dne: 11.09.2006

platí do: 11.09.2012

cena (v Kč): 89

Picková, D.; Kubů, N.: Dějiny středověku a raného novověku - 1. díl (Zrození středověké Evropy); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
čj.: 28281/2004-22

ze dne: 22.10.2004

platí do: 22.10.2010

cena (v Kč): 69

Augusta, P.; Honzák, F.; Picková, D.; Kubů, N.: Dějiny středověku a raného novověku - 2. díl (Středověká společnost);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 28281/2004-22

ze dne: 22.10.2004

platí do: 22.10.2010

cena (v Kč): 69

Beneš, Z.; Augusta, P.: Dějiny středověku a raného novověku - 3. díl (Ranný novověk); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 28281/2004-22

ze dne: 22.10.2004

platí do: 22.10.2010

cena (v Kč): 59

Sedlmayerová, M.: Pracovní sešit k učebnicím Dějiny moderní doby 1 a 2; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 22549/2004-22

ze dne: 18.11.2004

platí do: 18.11.2010

cena (v Kč): 49

Kuthanová, A.: Pracovní sešit k učebnicím Dějiny novověku, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 6916/2006-22

ze dne: 21.06.2006

platí do: 21.06.2008

cena (v Kč): 39

Honzák, F.; Augusta, P.: Pracovní sešit k učebnicím Dějiny pravěku a starověkého Orientu a starověkého Řecka a Říma;
vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 18077/2006-22

ze dne: 11.09.2006

platí do: 11.09.2012

cena (v Kč): 39

Beneš, Z.; Augusta, P.: Pracovní sešit k učebnicím Dějiny středověku a raného novověku, 1. - 3. díl; vydání: 2.
čj.: 16174/2006-22

ze dne: 21.06.2006

platí do: 21.06.2010

cena (v Kč): 39

Charvát, P.: Průvodce všedním životem ve starověku; vydání: 1.
čj.: 11753/2002-22

ze dne: 29.01.2002

platí do: 29.01.2008

ze dne: 27.01.2004

platí do: 27.01.2010

cena (v Kč): 99

Parkan, F. a kol.: Dějepis pro 6. ročník ZŠ - pravěk a starověk - pracovní sešit; vydání: 1.
čj.: 13946/2002-22

ze dne: 17.04.2002

platí do: 17.04.2008

cena (v Kč): 65

Čechura, J. a kol.: Dějepis pro 7. ročník ZŠ - středověk a raný novověk; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 33573/2003-22

ze dne: 27.01.2004

platí do: 27.01.2010

cena (v Kč): 105

Parkan, F. a kol.: Dějepis pro 7. ročník ZŠ - středověk a raný novověk - pracovní sešit; vydání: 1.
čj.: 17145/2002-22

ze dne: 13.09.2002

SUŘ

platí do: 13.09.2008

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
cena (v Kč): 169

Rulf, J.; Válková, V.: Dějepis pro 6. ročník ZŠ - pravěk a starověk; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 33573/2003-22

nosič: P

Scientia

Michovský, V.: Pravěk a starověk pro ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 10711/2003-22

SUŘ

Scientia

Čapka, F.: Dějepis 9 (od r. 1918 do současnosti); vydání: 1.
čj.: 22036/2004-22

nosič: P
Scientia

Čapka, F.: Dějepis 8 (od r. 1648 do r. 1918); vydání: 1.
čj.: 21773/2003-22

Prodos

cena (v Kč): 65

nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ
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Hlavačka, M.: Dějepis pro 8. ročník ZŠ - novověk; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 33573/2003-22

ze dne: 27.01.2004

platí do: 27.01.2010

cena (v Kč): 98

Parkan, F. a kol.: Dějepis pro 8. ročník ZŠ - novověk - pracovní sešit; vydání: 1.
čj.: 23191/2002-22

ze dne: 13.09.2002

platí do: 13.09.2008

ze dne: 19.06.2006

platí do: 19.06.2008

cena (v Kč): 65

ze dne: 11.09.2002

platí do: 11.09.2008

cena (v Kč): 115

cena (v Kč): 65

Válková, V.; Parkan, F.: Dějepis 6 - pravěk a starověk (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 21381/2006-22

ze dne: 13.09.2006

platí do: 13.09.2012

cena (v Kč): 115 + 65

Válková, V.; Parkan, F. a kol.: Dějepis 7 - středověk a raný novověk (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 16462/2007-22

ze dne: 19.07.2007

platí do: 19.07.2013

SUŘ

nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.

Parkan, F. a kol.: Dějepis pro 9. ročník ZŠ - nejnovější dějiny - pracovní sešit; vydání: 1.
čj.: 24986/2002-22

nosič: P
SPN, a.s.

Kuklík, J.; Kocian, J.: Dějepis pro 9. ročník ZŠ - nejnovější dějiny; vydání: 2.
čj.: 14524/2006-22

SPN, a.s.

cena (v Kč): 119 + 59

nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
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.
čj.: 28212/2003-22

ze dne: 11.10.2003

platí do: 11.10.2009

cena (v Kč): 139

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.
čj.: 25556/2004-22

ze dne: 09.09.2004

platí do: 09.09.2010

cena (v Kč): 139

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.
čj.: 21650/2005-22

ze dne: 22.06.2005

platí do: 22.06.2011

cena (v Kč): 139

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.
čj.: 19181/2006-22

ze dne: 25.09.2006

platí do: 25.09.2012

cena (v Kč): 139

Dostálová, R. a kol.: Občanská výchova pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 26258/2003-22

ze dne: 28.08.2003

platí do: 28.08.2009

cena (v Kč): 90

Dostálová, R. a kol.: Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 28911/2004-22

ze dne: 08.11.2004

platí do: 08.11.2010

cena (v Kč): 90

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.
čj.: 10327/2004-22

ze dne: 29.07.2004

platí do: 29.07.2010

cena (v Kč): 119 + 74 + 82+ 215 + 150 +
138 + 16

kol. autorů: Právo pro každého (učebnice programu „Právo pro každý den - Street Law“); vydání: 1.
čj.: 20343/2002-22

ze dne: 28.04.2002

platí do: 28.04.2008

cena (v Kč): 400

Valenta, M.: Občanská výchova pro 6. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 17280/2001-22

ze dne: 26.06.2001

platí do: 26.06.2007

cena (v Kč): 89

Valenta, M.: Občanská výchova pro 7. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 17280/2001-22

ze dne: 26.06.2001

platí do: 26.06.2007

cena (v Kč): 89

Valenta, M.: Občanská výchova pro 8. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 17280/2001-22

ze dne: 26.06.2001

platí do: 26.06.2007

cena (v Kč): 89

Valenta, M.: Občanská výchova pro 9. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 17280/2001-22

ze dne: 26.06.2001

platí do: 26.06.2007

cena (v Kč): 89

Sokol, J.; Mičienka, M.; Jirásková, V.: Občanské minimum; vydání: 1.
čj.: 13065/2003-22

ze dne: 07.03.2003

platí do: 07.03.2009

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Nakladatelství
Olomouc
nosič: P

SUŘ

Nakladatelství
Olomouc
nosič: P

SUŘ

Nakladatelství Taťána
Korityáková
nosič: P

SUŘ

Partners Czech
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

ÚIV - Tauris
cena (v Kč):

nosič: P

SUŘ
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Hudební výchova

Jaglová, J.: Hudební výchova pro 1. ročník (Začínáme s hudební výchovou - pracovní listy, metodický průvodce a zpěvník);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 22291/2003-22

ze dne: 24.06.2003

platí do: 24.06.2009

cena (v Kč): 35 + 18

Jaglová, J.: Hudební výchova pro 2. ročník (učebnice, metodický průvodce a zpěvník); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 22291/2003-22

ze dne: 24.06.2003

platí do: 24.06.2009

cena (v Kč): 42 + 25

Jaglová, J.: Hudební výchova pro 3. ročník (učebnice, metodický průvodce a zpěvník); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 22291/2003-22

ze dne: 24.06.2003

platí do: 24.06.2009

cena (v Kč): 42 + 25

Jaglová, J.: Hudební výchova pro 4. ročník (učebnice, metodický průvodce a zpěvník); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 22291/2003-22

ze dne: 24.06.2003

platí do: 24.06.2009

cena (v Kč): 42 + 25

Jaglová, J.: Hudební výchova pro 5. ročník (učebnice, metodický průvodce a zpěvník); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 22291/2003-22

ze dne: 24.06.2003

platí do: 24.06.2009

cena (v Kč): 42 + 25

Lišková, M.: Hudební výchova pro 1. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 14205/2005-22

ze dne: 03.03.2005

platí do: 03.03.2011

cena (v Kč): 77 + 170

Lišková, M.; Hurník, L.: Hudební výchova pro 2. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 14205/2005-22

ze dne: 03.03.2005

platí do: 03.03.2011

cena (v Kč): 77 + 170

Lišková, M.; Hurník, L.: Hudební výchova pro 3. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 14205/2005-22

ze dne: 03.03.2005

platí do: 03.03.2011

cena (v Kč): 79 + 170

Lišková, M.; Hurník, L.: Hudební výchova pro 4. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 14205/2005-22

ze dne: 03.03.2005

platí do: 03.03.2011

cena (v Kč): 79 + 170

Lišková, M.; Hurník, L.: Hudební výchova pro 5. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 14205/2005-22

ze dne: 03.03.2005

platí do: 03.03.2011

cena (v Kč): 79 + 170

Charalambidis, A.; Pilka, J. a kol.: Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 14205/2005-22

ze dne: 03.03.2005

platí do: 03.03.2011

cena (v Kč): 83 + 170

Charalambidis, A.; Pilka, J. a kol.: Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 14205/2005-22

ze dne: 03.03.2005

platí do: 03.03.2011

cena (v Kč): 79 + 170

Charalambidis, A.; Pilka, J. a kol.: Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 14205/2005-22

ze dne: 03.03.2005

platí do: 03.03.2011

cena (v Kč): 79 + 170

Charalambidis, A.; Pilka, J. a kol.: Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 14205/2005-22

ze dne: 03.03.2005

platí do: 03.03.2011

cena (v Kč): 77 + 170

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

Výtvarná výchova
Šamšula, P.: Obrazárna v hlavě 1, 2 (výtvarná čítanka pro 2. - 5. ročník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10770/2002-22

ze dne: 11.01.2002

platí do: 11.01.2008

cena (v Kč): po 129

Šamšula, P.: Obrazárna v hlavě 3 (výtvarná čítanka pro 6. ročník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10770/2002-22

ze dne: 11.01.2002

platí do: 11.01.2008

cena (v Kč): 109

Šamšula, P.: Obrazárna v hlavě 4 (výtvarná čítanka pro 7. ročník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10770/2002-22

ze dne: 11.01.2002

platí do: 11.01.2008

cena (v Kč): 109

Šamšula, P.: Obrazárna v hlavě 5 (výtvarná čítanka pro 8. ročník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10770/2002-22

ze dne: 11.01.2002

platí do: 11.01.2008

cena (v Kč): 109

Šamšula, P.: Obrazárna v hlavě 6 (výtvarná čítanka pro 9. ročník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10770/2002-22

ze dne: 11.01.2002

platí do: 11.01.2008

cena (v Kč): 109

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ
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Šamšula, P.; Adamec.J.: Průvodce výtvarným uměním I; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 18197/2006-22

ze dne: 07.09.2006

platí do: 07.09.2012

cena (v Kč): 189

Adamec, J.; Šamšula, P.: Průvodce výtvarným uměním II; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 18197/2006-22

ze dne: 07.09.2006

platí do: 07.09.2012

cena (v Kč): 189

Bláha, J.; Šamšula, P.: Průvodce výtvarným uměním III; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 18197/2006-22

ze dne: 07.09.2006

platí do: 07.09.2012

cena (v Kč): 189

Šamšula, P.; Hirschová, J.: Průvodce výtvarným uměním IV; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 11750/2006-22

ze dne: 30.06.2006

platí do: 30.06.2012

cena (v Kč): 189

Bláha, J.; Slavík, J.: Průvodce výtvarným uměním V; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 18197/2006-22

ze dne: 07.09.2006

platí do: 07.09.2012

cena (v Kč): 189

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
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
čj.: 23619/2003-22

nosič: P

Kociánová, L.: Praktické činnosti pro 1. - 5. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Fortuna

ze dne: 21.07.2003

platí do: 18.07.2009

Fortuna

cena (v Kč): 69

čj.: 23656/2003-22

ze dne: 18.07.2003

platí do: 21.07.2009

cena (v Kč): 88

Strádal, J.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Člověk a svět práce - Příprava na volbu povolání; vydání: 2., upravené
čj.: 24926/2006-22

ze dne: 08.02.2007

platí do: 08.02.2013

cena (v Kč): 59

Dytrtová, R. a kol: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Pěstitelství; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 16330/2003-22

ze dne: 25.03.2003

platí do: 25.03.2009

cena (v Kč): 63

Rambousek, V. a kol.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Práce s počítačem I, II; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 25448/2003-22

ze dne: 26.08.2003

platí do: 26.08.2009

cena (v Kč): po 69

Mošna, F.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Práce s technickými materiály; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 23620/2003-22

ze dne: 18.07.2003

platí do: 18.07.2009

cena (v Kč): 66

Mošna, F.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Provoz a údržba domácnosti; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 23837/2003-22

ze dne: 15.03.2004

platí do: 15.03.2010

cena (v Kč): 59

Marádová, E.; Vodáková, J.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Příprava pokrmů; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 33524/2003-22

ze dne: 07.03.2003

platí do: 07.03.2009

cena (v Kč): 63

nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Informatika / Informační a komunikační technologie
Navrátil, P.: Excel pro školy; vydání: 1.
čj.: 14851/2004-22

ze dne: 07.01.2005

Computer Media
platí do: 07.01.2011

cena (v Kč): 110

Navrátil, P.: Power Point pro školy; vydání: 1.
čj.: 14851/2004-22

ze dne: 07.01.2005

platí do: 07.01.2011

cena (v Kč): 110

Navrátil, P.: Příklady a cvičení z informatiky a výpočetní techniky (+ Řešení); vydání: 1.
čj.: 14851/2004-22

ze dne: 07.01.2005

platí do: 07.01.2011

cena (v Kč): 110 + 130

Navrátil, P.: S počítačem na základní škole; vydání: 1.
čj.: 14851/2004-22

ze dne: 07.01.2005

ze dne: 07.01.2005

platí do: 07.01.2011

cena (v Kč): 130

platí do: 07.01.2011

cena (v Kč): 110

ze dne: 30.09.2005

ze dne: 30.09.2005

platí do: 30.09.2011

cena (v Kč): po 133

platí do: 30.09.2011

ze dne: 30.09.2005

Computer Media
nosič: P

nosič: P

platí do: 30.09.2011

nosič: P

nosič: P
Computer Press

cena (v Kč): 99 + 69

nosič: P

cena (v Kč): 99 + 69

nosič: P

Daňhelková, V.: Microsoft Word pro školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 25235/2005-22

SUŘ

SUŘ

SUŘ

SUŘ

Computer Media

Daňhelková, V.; Blažíčková, Š.: Microsoft Excel pro školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 25235/2005-22

nosič: P

Computer Media

Kovářová, L.: Informatika pro základní školy, 1. - 3. díl; vydání: 1.
čj.: 17611/2005-22

SUŘ

Computer Media

Navrátil, P.: Word pro školy; vydání: 1.
čj.: 14851/2004-22

nosič: P

Computer Media

Computer Press

SUŘ
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Vaníček, J.; Řezníček, P.: Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. díl; vydání: 1.
čj.: 17359/2004-22

ze dne: 28.05.2004

platí do: 28.05.2010

cena (v Kč): 139

nosič: P

cena (v Kč): 139

nosič: P

Vaníček, J.: Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia, 2. díl; vydání: 1.
čj.: 13054/2005-22

ze dne: 18.04.2005

platí do: 18.04.2011

ze dne: 11.09.2006

platí do: 11.09.2012

cena (v Kč): 139

ze dne: 16.06.2003

platí do: 16.06.2009

cena (v Kč): 87

Kadleček, J. a kol.: Základy rýsování pro ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 16067/2004-22

ze dne: 02.04.2004

platí do: 02.04.2010

cena (v Kč): 59

Los, P.; Klečková, M.: Seminář a praktikum z chemie pro 2. stupeň ZŠ; vydání: 1.
čj.: 11325/2002-22

ze dne: 22.03.2002

platí do: 22.03.2008

cena (v Kč): 89

Beneš, P. a kol.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Havárie s únikem nebezpečných látek, Radiační havárie);
vydání: 1.
čj.: 15996/2002-22

ze dne: 25.03.2002

platí do: 25.03.2008

cena (v Kč): 49

Horská, V.; Marádová, E.; Slávik, D.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Sebeochrana a vzájemná pomoc); vydání: 1.
čj.: 19029/2002-22

ze dne: 07.05.2002

platí do: 07.05.2008

cena (v Kč): 53

Herink, J.; Balek, V.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Živelní pohromy); vydání: 1.
čj.: 19028/2002-22

ze dne: 07.05.2002

platí do: 07.05.2008

cena (v Kč): 53

Danielovská, V.: Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 1. stupeň ZŠ; vydání: 1.
čj.: 21923/2003-22

ze dne: 20.06.2003

platí do: 20.06.2009

cena (v Kč): 55

Martincová, O. a kol.: Pravidla českého pravopisu (školní vydání včetně Dodatku); vydání: 2., rozšířené, v nakl. Fortuna 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 14788/2005-22

ze dne: 28.04.2005

platí do: 28.04.2011

cena (v Kč): 97

Nováková, S.: Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně do 11 let v České republice (včetně metodické příručky pro
učitele); vydání: 1.
čj.: 31334/2001-22

ze dne: 13.12.2001

platí do: 13.12.2007

cena (v Kč): 70

Kolářová, R. a kol.: Tabulky pro základní školu; vydání: 9. přepracované, platnost doložky prodloužena
čj.: 8581/2006-22

ze dne: 15.06.2006

platí do: 15.06.2012

cena (v Kč): 74

Sedláček, M.: Ochrana člověka za mimořádných událostí - Havárie (učebnice pro 8. ročník ZŠ); vydání: 1.
čj.: 16507/2006-22

ze dne: 10.07.2006

platí do: 10.07.2012

cena (v Kč): 69

Sedláček, M.: Ochrana člověka za mimořádných událostí - Od vichřice k zemětřesení (učebnice pro 9. ročník ZŠ); vydání: 1.
čj.: 16507/2006-22

ze dne: 10.07.2006

platí do: 10.07.2012

cena (v Kč): 69

Sedláček, M.: Ochrana člověka za mimořádných událostí - Povodně (učebnice pro 6. ročník ZŠ); vydání: 1.
čj.: 16507/2006-22

ze dne: 10.07.2006

platí do: 10.07.2012

cena (v Kč): 69

Sedláček, M.: Ochrana člověka za mimořádných událostí - Požáry (učebnice pro 7. ročník ZŠ); vydání: 1.
čj.: 16507/2006-22

ze dne: 10.07.2006

platí do: 10.07.2012

cena (v Kč): 69

Černoch, F.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Osobní bezpečí) - Bezpečí a nebezpečí (učebnice pro 2. ročník ZŠ);
vydání: 1.
čj.: 33693/2003-22

ze dne: 18.12.2003

platí do: 18.12.2009

cena (v Kč):

Černoch, F.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Osobní bezpečí) - Neztratím se? Neztratím! (učebnice pro 1. ročník
ZŠ); vydání: 1.
čj.: 33693/2003-22

ze dne: 18.12.2003

platí do: 18.12.2009

cena (v Kč):

Černoch, F.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Osobní bezpečí) - Počítej se vším (učebnice pro 3. ročník ZŠ);
vydání: 1.
čj.: 33693/2003-22

ze dne: 18.12.2003

platí do: 18.12.2009

cena (v Kč):

SUŘ

Computer Press
nosič: P

Volitelné předměty, různé
Cvešpr, P.: Sprechen, sprechen, sprechen - německá konverzace; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 21682/2003-22

SUŘ

Computer Press

Vaníček, J.; Mikeš, R.: Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia, 3. díl; vydání: 1.
čj.: 20679/2006-22

Computer Press

Fortuna
nosič: P
Prometheus
nosič: P
SPN, a.s.
nosič: P
Fortuna
nosič: P
Fortuna
nosič: P
Fortuna
nosič: P
Fortuna
nosič: P
Fortuna
nosič: P
Fraus
nosič: P
Prometheus
nosič: P
SPL - Práce
nosič: P
SPL - Práce
nosič: P
SPL - Práce
nosič: P
SPL - Práce
nosič: P
SPL - Práce
nosič: P
SPL - Práce
nosič: P
SPL - Práce
nosič: P

SUŘ
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Černoch, F.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Osobní bezpečí) - Pomáhám zraněným (učebnice pro 5. ročník ZŠ);
vydání: 1.
čj.: 33693/2003-22

ze dne: 18.12.2003

platí do: 18.12.2009

cena (v Kč):

Černoch, F.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Osobní bezpečí) - S mapou nezabloudím (učebnice pro 4. ročník
ZŠ); vydání: 1.
čj.: 33693/2003-22

ze dne: 18.12.2003

platí do: 18.12.2009

cena (v Kč):

Hasilová, H.: Pozor začínáme! 1 (Čeština pro děti/Tschechisch für Kinder); vydání: 1.
čj.: 16772/2006-22

ze dne: 27.07.2006

platí do: 27.07.2012

cena (v Kč): 200

Hasilová, H.: Pozor začínáme! 2 (Čeština pro děti/Tschechisch für Kinder); vydání: 1.
čj.: 16772/2006-22

ze dne: 27.07.2006

platí do: 27.07.2012

cena (v Kč): 250

Kotyková, S.; Lejnarová, I.; Klinkalová, J.: Čeština pro malé cizince 1 (učebnice češtiny pro zahraniční žáky ZŠ); vydání: 1.
čj.: 469/2006-22

ze dne: 16.03.2006

platí do: 16.03.2012

cena (v Kč): 129

Kotyková, S.; Lejnarová, I.; Klinkalová, J.: Čeština pro malé cizince 2 (učebnice češtiny pro zahraniční žáky ZŠ); vydání: 1.
čj.: 469/2006-22

ze dne: 16.03.2006

platí do: 16.03.2012

cena (v Kč): 129

SPL - Práce
nosič: P
SPL - Práce
nosič: P
Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Universum
nosič: P

SUŘ

Universum
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:
Švecová, M., Matějka, D.: Přírodopis pro 9. ročník základní školy
a odpovídající ročních víceletého gymnázia
(učebnice a pracovní sešit)
Č. j. 18 003/2007-22, cena: 139 + 65 Kč

25. 9. 2013

Fraus

součást ucelené
řady
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