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ČÁST OZNAMOVACÍ

SDĚLENÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 23. září 2010,
kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti
uznávacích orgánů podle působnosti směrnice Evropského společenství v oblasti uznávání odborných
kvaliﬁkací, aktualizovaný k 23. 9. 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 28 odst. 2 písm. k) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání
odborné kvaliﬁkace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých
příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvaliﬁkace), vydává
následující seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích
orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvaliﬁkací,
aktualizovaný k 23. 9. 2010

Seznam regulovaných povolání a uznávacích orgánů
v České republice
(List of regulated professions and competent bodies
in the Czech Republic)
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Směrnice 98/5/ES
(Directive 98/5/EC)
Česká advokátní komora
(Czech Bar Association)
{

advokát (advocate)

Směrnice 2006/43/ES
(Directive 2006/43/EC)
Komora auditorů ČR
(Czech Chamber of Auditors)
{

auditor (auditor)

Směrnice 2005/36/ES
(Directive 2005/36/EC)
Česká komora architektů
(Czech Chamber of Architects)
{

autorizovaný architekt (authorized architect)

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
(Czech Chamber of Certiﬁed Engineers and Technicians)
{
{

autorizovaný inženýr (chartered engineer)
autorizovaný technik (chartered technician)

Česká národní banka
(Czech National Bank)
{
{

{
{

investiční zprostředkovatel, fyzická osoba (investment intermediary, natural person)
nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, investiční společnosti, investičního fondu, burzy, organizátora mimoburzovního trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře (receiver of a ﬁrm that is mentioned in 1.i) – v) and of an operator of a settlement system, or a central
depository)
odpovědný pojistný matematik (responsible actuary)
pojišťovací agent a pojišťovací nebo zajišťovací makléř (insurance agent and insurance or reinsurance broker)

Český báňský úřad
(Czech Mining Authority)
{
{
{
{
{
{
{
{
{

báňský projektant (mine planner)
bezpečnostní technik (technician for safety)
důlní měřič (mining surveyor)
geomechanik (geomechanics manager)
hlavní důlní měřič (main mining surveyor)
hodnotitel rizik ukládání odpadů (hazard assesor of deposited waste)
odborný pracovník pro řízení údržby (technician for management of assembly, operation and maintenance)
odpalovač ohňostrojů (ﬁreworks shotﬁrer )
pracovník pro řízení montáže, provozu a elektroúdržby zařízení (worker for management of assembly, operation and maintenance of electro-equipment)
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projektant instalace elektrických zařízení (planner of install electric equipment)
pyrotechnik (pyrotechnic)
revizní technik elektro (auditorial technician for electro equipment)
revizní technik plynových zařízení (auditorial technician for gas equipment)
revizní technik tlakových zařízení (auditorial technician for press equipment)
revizní technik zdvihacích zařízení (auditorial technician for lifting equipment)
ředitel hlavní báňské záchranné stanice (central rescue station manager)
strojník těžního stroje (hoisting engeneer)
střelmistr (shotﬁrer)
technický dozor pro vedení důlních a pozemních děl (deputy)
technický vedoucí důlních odstřelů (blasting technical manager)
technický vedoucí odstřělů (blasting technical manager)
technik pověřený dozorem nad elektrickou částí těžního zařízení (technician for supervising electro components of mining facility)
technik pověřený dozorem nad strojní částí těžního zařízení (technician for supervising machinery components of mining facility)
technik pověřený dozorem nad udržováním jámy (technical supervision over maintenance of a mine shaft)
vedoucí důlní degazace (technician for degassing)
vedoucí větrání (technician for mine ventilation)
vedoucí závodní báňské záchranné stanice (mine rescue station chief)
závodní (managing engineer)
závodní dolu (mine manager)
závodní lomu do 500 000 t ročně (quarry manager for quarry with annual production below 500 000 t)
závodní lomu nad 500 000 t ročně (quarry manager for quarry with annual production above 500 000 t)

Český úřad zeměměřický a katastrální
(Czech Ofﬁce for Surveying, Mapping and Cadastre)
{

ověřování výsledků zeměměřických činností (veriﬁcation of results of survey activities)

Drážní úřad
(Rail Authority)
{

{
{
{

osoba provádějící revize, prohlídky a zkoušky technických zařízení na železnici (inspection technician for
the revision, the examination and test of speciﬁed technological equipment)
osoba řídící drážní vozidlo (person driving the rail vehicle)
provozovatel dráhy (rail system operator)
provozovatel drážní dopravy (railway undertaking)

Energetický regulační úřad
(Energetic Regulation Ofﬁce)
{
{

Odpovědný zástupce za licencovanou činnost (responsible representative)
Podnikatel v energetických odvětvích – fyzická osoba (enterpriser in the energy sector – natural person)

Komora daňových poradců ČR
(Czech Chamber of Tax Advisers)
{

daňové poradenství (tax adviser)

Komora patentových zástupců
(Chamber of Patent Attorneys)
{

patentový zástupce zahraniční usazený (patent attorney foreign settled)

Komora veterinárních lékařů ČR
(Veterinary Doctors Chamber)
{

laboratorní a jiná veterinární diagnostická činnost, provozování asanačního podniku (laboratory or other
veterinary diagnostic activities, operating a rendering plant)
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provozování jiné veterinární asanační činnosti (veterinary sanitation activities other than for operating
a rendering plant)
veterinární lékař (veterinary surgeon)
veterinární technik (veterinary technician)

Ministerstvo dopravy
(Ministry of Transport)
{

{

{

{

{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{

{

{

{
{

{

{

{

{
{
{
{
{
{
{

bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro silniční dopravu (safety advisor for the road
transport of dangerous goods odník (deck hand))
bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro železniční dopravu (safety advisor for the
railway transport of dangerous goods)
druhý strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních motorů 3000 kW a více (second engineer ofﬁcer on
ships powered by main propulsion machinery of 3000 kW propulsion power or more)
druhý strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních motorů do 3000 kW (second engineer ofﬁcer on ships
powered by main propulsion machinery of less than 3000 kW propulsion power
elektrodůstojník (chief electric ofﬁcer)
elektrotechnik (electrician)
kapitán pro lodě o hrubé prostornosti 3000 GT a více (master on ships of 3000 gross tonnage or more)
kapitán pro lodě o hrubé prostornosti do 3000 GT (master on ships of less than 3000 gross tonnage)
kontrolní technik typu ADR (inspection technician of the ADR type)
kontrolní technik typu K (inspection technician of the K type)
loďmistr (boatswain)
lodník (deck hand)
motorář I. třídy (motorman class I)
motorář II. třídy (motorman class II)
námořní poručík (the ofﬁcer in charge of a navigational watch/ the mate)
námořník I. třídy (seaman)
námořník II. Třídy (seaman)
osoba pověřená přezkušováním řidičů (person authorized to examine the drivers)
osoba pro provádění průzkumných a diagnostických prací, souvisejících s výstavbou, opravou, údržbou
a správou pozemních komunikací (person providing surveys and diagnostic operations associated with the
construction, repair, maintenance and management of roads)
osoba pro výkon běžných prohlídek mostů a pozemních komunikací (person providing routine bridge and
road inspections)
osoba pro výkon hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací (person providing main
and extraordinary bridge and road inspections)
palubní asistent (deck assistant)
první palubní důstojník pro lodě o hrubé prostornosti menší než 3000 RT (chief mate on ships of less than
3000 gross tonnage)
první palubní důstojník pro lodě o hrubé prostornosti více než 3000 RT (chief mate on ships of more than
3000 gross tonnage)
první strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních motorů 3000 kW a více (chief engineer ofﬁcer on ships
powered by main propulsion machinery of 3000 kW propulsion power or more)
první strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních motorů do 3000 kW (chief engineer ofﬁcer on ships
powered by main propulsion machinery of less than 3000 kW propulsion power)
radioasistent (radio assistant)
radiodůstojník (radio ofﬁcer)
strojmistr (storekeeper-ﬁtter)
strojní asistent (engine assistant)
strojní důstojník (ofﬁcer in charge of an engineering watch)
učitel autoškoly (driving school instructor)
zkušební komisař autoškoly (driving school examiner)
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Ministerstvo kultury
(Ministry of Culture)
{
{

provádění archeologických výzkumu (conduct of archeological research)
restaurování kulturních památek, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi
(restoration of cultural monuments, which are works of visual art or artistic handicraft)

Ministerstvo práce a sociálních věcí
(Ministry of Labour and Social Affairs)
{
{
{
{
{
{
{

{

koordinátor BOZP na staveništi (coordinator for safety and health matters on the construction site)
revizní technik elektrických zařízení (inspector of electrical equipment)
revizní technik plynových zařízení (inspector of gas eguipment)
revizní technik tlakových zařízení (inspector of pressure eguipment)
revizní technik zdvihacích zařízení (inspector of lifting eguipment)
sociální pracovník (social worker)
zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP (activities related to the protection and prevention of
occupational risks)
zprostředkovatel práce (employment ofﬁcer)

Ministerstvo průmyslu a obchodu
(Ministry of Industry and Trade)
{
{
{
{

{
{
{

{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{

{
{
{
{
{

aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi (application, manufacture and repair of orthopaedic shoes)
barvení a chemická úprava textilií (dyeing and chemical treatment of textiles)
broušení a leptání skla (glass cutting and etching)
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence (accounting consulting, bookkeeping,
tax accounting)
činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže (activities disturbing the integrity of human skin)
čištění a praní textilu a oděvů (cleaning and wahing of textiles and clothing)
diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů,
objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky (diagnosis, testing and consulting related to the protection of plants and the treatment of plants, plant products,
structures and soil against harmful organisms by means of plant protection preparations or biocidal preparations)
drezúra zvířat (animal training)
energetický audit (energy auditing)
galvanizérství, smaltérství (galvanizing and smalting)
geologické práce (geological work)
hodinářství (watchmaking)
holičství, kadeřnictví (barbering, hairdressing)
hostinská činnost (restaurant services)
izolatérství (insulation)
kamenářství (stove-ﬁtting)
klempířství a oprava karoserií (tinsmithery and vehicle bodies repair)
kominictví (chimney sweeping)
kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin (check testing of machineries used in
plant protection)
kosmetické služby (cosmetic services)
kovářství, podkovářství (forging, horseshoeing)
malířství, lakýrnictví, natěračství (painting, varnishing, rating)
masérské, rekondiční a regenerační služby (massage, reconditioning and regeneration services)
měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií (measurements of pollutants and odorous agents, veriﬁcation of the quantity of greenhouse
gas emissions and processing of dispersion studies)
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mlékárenství (processing of milk and dairy products)
mlynářství (milling)
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čepadel (installation, repair and reconstruction of cooling equipment and heat pumps)
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení (installation, repair, inspection and testing of electrical equipment)
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny (installation, repair, inspection
and testing of gas equipment and ﬁlling of vessels with gas)
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny (installation, repair, inspection and
testing of pressure equipment and gas vessels)
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zaříze (installation, repair, inspection and testing of lifting
equipment)
nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty (purchase and sale of cultural monuments or items of cultural value)
nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu (purchase and sale, rental, development, manufacture, repair,
modiﬁcation, safekeeping, storage, transportation, disabling and destruction of security material)
obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy (trading in animals used for livestock breeding)
obráběčství (shaping)
oceňování majetku pro – věci movité, -věci nemovité, – nehmotný majetek, – ﬁnančnímajetek, – podnik
(valuation of property – movable assets, – immovable assets, – intangible assets, – ﬁnancial assests, – enterprises)
oční optika (optician)
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů (repair of other means of transport and work
machineries)
opravy silničních vozidel (road vehicles repair)
ostraha majetku a osob (security of property and persons)
péče o dítě do tří let věku v denním režimu (daily care of children up to the age of three)
pedikúra, manikúra (pedicure and manicure)
pekařství, cukrářství (bakery, confectionery production)
pivovarnictví a sladovnictví (brewing and malting)
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (disposal of hazardous waste)
pokrývačství, tesařství (rooﬁng, carpentry)
pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (organization of courses in qualifying for operations in special protective disinfection, disinsectization and
disinfestation)
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (providing services realted to occupational safety and health)
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob (providing technical services for the protection
of property and persons)
poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti (providing physical education and sport services in the ﬁeld of)
projektová činnost ve výstavbě (construction design)
provádění balzamace a konzervace (embalming and conserving)
provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách (performance of voluntary auctions of movables under the Public Auctions Act)
provádění pyrotechnického průzkumu (pyrotechnical research)
provádění staveb, jejich změn a odstraňování (construction of civil engineering structures, their alteration
and demolition)
provádění trhacích a ohňostrojných prací (blasting and ﬁreworks)
provádění veřejných dražeb – dobrovolných, – nedobrovolných (public auctions – voluntary, – compulsory)
provozování autoškoly (driving instruction)
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provozování cestovní kanceláře (tour operators)
provozování krematoria (operation of crematoriums)
provozování pohřební služby (operation of funeral establishment)
provozování solárií (operation of solariums)
provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní (operation of shooting ranges and shooting courses)
průvodcovská činnost horská (working as a mountain guide)
psychologické poradenství a diagnostika (psychological consulting and diagnostics)
restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou
uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty (restoration of art works
that are not cultural monuments or parts thereof but are held in collections of museums and galleries or
that are objects of cultural value)
revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu (inspection, checking and testing of
speciﬁed technical equipment in operation)
řeznictví a uzenářství (butchery and meat processing)
silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do
3,5 tuny včetně, – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, – nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, – nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, – vnitrostátní příležitostná osobní, mezinárodní příležitostnáosobní, – vnitrostátní veřejná linková, – vnitrostátní zvláštní
linková, – mezinárodní linková, – mezinárodní kyvadlová, – taxislužba (road vehicle transport – national
haulage operated by vehicles with a maximum permissible weight of 3.5 tonnes inclusive, – national haulage operated by vehicles with a maximum permissible weight above 3.5 tonnes, -international haulage
operated by vehicles with a maximum permissible weight of 3.5 tonnes inclusive, – international haulage
operated by vehicles with a maximum permissible weight above 3.5 tonnes, – national occasional passenger transport, – international occasional passenger transport, – national public regular service, – national
special regular service, -international regular service, -international shuttle service, – taxi service)
slévárenství, modelářství (casting, pattern-making)
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace – bez použití toxických nebo vysoce toxických
chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářskýcha zemědělských provozech, – v potravinářských nebo zemědělských provozech, – toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou
speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech (special protective disinfection, disinsectization and disinfestation – without using toxic or high toxic chemical substances and chemical products, excluding special protective disinfection, disinsectization and disinfestation in
food-processing and agricultural operations, – in food-processing or agricultural operations, – using toxic
or high toxic chemical substances and chemical products, excluding special protective disinsectization and
disinfestation in food-processing and agricultural operations)
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany (ﬁre protection technical – organizational aktivity)
truhlářství, podlahářství (joinery, ﬂooring)
vedení spisovny (registry management)
vnitrozemská vodní doprava (inland water transport)
vodní záchranářská služba (water rescue service)
vodoinstalatérství, topenářství (plumbing, rating)
výkon zeměměřických činností (geodesic activities)
výroba a opravy hudebních nástrojů (manufacture and repair of musical instruments)
výroba a opravy sériově zhotovovaných – protéz, – trupových ortéz, – končetinových ortéz, – měkkých
bandáží (manufacture and repair of series produced – protheses, – body ortheses, – limb ortheses, – soft
bandages)
výroba a úprava kvasného lihu, konzunmího lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou
piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstilelským pálením (production and processing of fermented spirits, consumer spirits and other alcoholic beverages (except for beer,
fruit wines, other wines and mead, and growers’ own fruit distillates)
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výroba a úprava lihu sulﬁtového nebo lihu syntetického (production and processing of sulphite or synthetic
alkohol)
výroba a zpracování paliv a maziv (manufacture and processing of fuels and lubricants)
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek
a chemických přípravků klasiﬁkovaných jako vysoce toxické a toxické (manufacture of dangerous chemicals and dangerous chemical products and sale of chemicals and chemical products classiﬁed as high toxic
and toxic)
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie
s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW (generation and distribution of heat energy, not under
a licence, from heat sources with an installed capacity per source of more than 50 kW)
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení (manufacture, installation, repair of electrical machines and appliances, electronic and telecommunication
equipment)
vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení
zbraní a střeliva (development, manufacture, repair, modiﬁcation, transportation, purchase and sale, rental,
storage, disabling and destruction of arms and ammunition)
výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin (Research, development, manufacture, destruction, disabling, processing, purchase and sale of explosives)
zámečnictví, nástrojařství (locksmithery, tool-making)
zednictví (bricklaying)
zlatnictví a klenotnictví (goldsmithing and jewellery-making)
zpracování gumárenských směsí (processing of rubber compounds)
zpracování kamene (stonemasonry)
zpracování kůží a kožešin (leather and fur processing)
zpracování návrhu katalogizačních dat (processing of cataloguing data)
zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků (tobacco processing and manufacture of tobacco products)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(Ministry of Education, Youth and Sports)
{
{
{
{
{

{

{
{
{
{
{

{
{
{
{

{

asistent pedagoga (teacher’s assistant)
pedagog volného času (leisure-time instruktor)
psycholog (psychologist)
ředitel mateřské školy (headmaster of nursery school)
ředitel střední školy, jazykové školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, školského zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče (head teacher of secondary school, language
school, conservatory, tertiary professional school, school facility for performing detention, protective and
preventative educational care)
ředitel základní školy, základní umělecké školy a školského zařízení (head teacher of basic school, basic
school of art and school facility)
trenér (trainer)
učitel druhého stupně základní školy (teacher of the second stage of basic school)
učitel mateřské školy (nursery school teacher)
učitel náboženství (religion teacher)
učitel odborného výcviku v zařízení sociální péče (vocational training teacher at an educational care
centre)
učitel prvního stupně základní školy (teacher of the ﬁrst stage of basic school)
učitel speciální školy (teacher at special school)
učitel střední školy (secondary school teacher)
učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře (teacher of artistic vocational subjects of basic school of art, secondary vocational school and conservatory)
učitel v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (teacher at school establishments for further teacher training)
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učitel vyšší odborné školy (teacher at higher vocational school)
vychovatel (educator)

Ministerstvo vnitra
(Ministry of the Interior)
{

{
{

{
{
{
{

{
{
{
{

člen (zaměstnanec) jednotky SDH obce (podniku) (voluntary ﬁreﬁghter in municipal (company) voluntary
ﬁre unit)
odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany (specially qualiﬁed person on a ﬁeld of ﬁre protection
osoba vykonávající službu v jednotce SDH obce jako své zaměstnání (paid ﬁreﬁghter in municipal (company) voluntary ﬁre unit)
strojník jednotky HZS podniku (engineer in company proffesional ﬁre unit)
strojník jednotky SDH obce (podniku) (voluntary engineer in municipal (company) voluntary ﬁre unit)
technik požární ochrany (ﬁre protection technician)
technik speciálních služeb jednotky HZS podniku (technician of speciál services in company proffesional
ﬁre unit)
velitel jednotky HZS podniku (commander in company proffesional ﬁre unit)
velitel jednotky SDH obce (podniku) (voluntary commander in municipal (company) voluntary ﬁre unit)
zaměstnanec jednotky HZS podniku (ﬁreﬁghter in company proffesional ﬁre unit)
zkušební komisař pro zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu (examination
commissioner for exams for achieving the competence for holding and carrying weapons)

Ministerstvo zdravotnictví
(Ministry of Health)
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{

{

adiktolog (adictologist)
asistent ochrany veřejného zdraví (public health protection assiten)
asistent zubního technika (dental technician assistant)
autoptický laborant (autopsy technician)
biomedicínský inženýr (biomedical engineer)
biomedicínský technik (biomedical technician)
biotechnický assistant (biotechnical assistant)
dentální hygienistka (dental hygienist)
dezinfektor (disinfector)
ergoterapeut (occupational therapist)
farmaceut (pharmacist)
farmaceut, specialista (pharmacist-specialist)
farmaceutický asistent (pharmacy laboratory technician)
fyzioterapeut (physiotherapist)
jiný odborný pracovník (other health worker)
JOP – logoped (Another professional – speech therapist)
JOP – psycholog ve zdravotnictví (Another professional – psychologist)
klinický logoped (clinical speech therapist)
klinický psycholog (clinical psychologist)
laboratorní asistent (laboratory assistant)
laboratorní pracovník (laboratory technician)
lékař (doctor)
lékař specialista (doctor-specialist)
masér/nevidomý a slabozraký masér (masseur/blind and asthenopic masseur)
nutriční asistent (nutritional assistant)
nutriční terapeut (nutritional therapist)
odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků (specialist in laboratory
methods)
odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví (specialist in public health protection)
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optometrista (optometrist)
ortopista (orthopist)
ortoticko-protetický technik (orthotic- prosthetic technician)
ortotik-protetik (orthotist-prosthetist)
ošetřovatel (nurse auxiliary)
porodní asistentka (midwife)
radiologický fyzik (clinical physicist)
radiologický technik (radiographer)
radiologický asistent (radiographer/radiotherapist)
řidič dopravy nemocných a raněných (driver of the transport of patients and the wounded)
sanitář (medical orderly)
všeobecná sestra (nurse)
zdravotně – sociální pracovník (health social worker)
zdravotní laborant (medical laboratory technician)
zdravotnický asistent (medical assistant)
zdravotnický záchranář (paramedic)
zrakový terapeut (sight therapist)
zubní technik (dental technician)
zubní lékař-absolvent oboru stomatologie (dentist)
zubní lékař-absolvent oboru stomatologie, specialista (dentist, specialist)

Ministerstvo zemědělství
(Ministry of Agriculture)
{

{

{

{

{
{
{
{

{

{

{

{

{
{

{

{

dodavatel, který vyrábí nebo dováží rozmnožovací materiál (supplier which produces or imports reproductive material)
dovoz a uvádění do oběhu premixů nebo určitých proteinových krmiv nebo zrnin nebo olejnin získaných
prostřednictvím geneticky modiﬁkovaných organizmů nebo obsahujících geneticky modiﬁkované organizmy (importing and circulating premixes or certain protein fodders or grains or oil bearing crops gained
through genetically modiﬁed organisms or containing genetically modiﬁed organisms)
dozor nad dodržováním uložených povinností při ochraně zvířat (supervising the upholding of the given
duties on animal protection)
klasiﬁkace jatečních těl jatečních zvířat v systému SEUROP (classifying abattoir bodies of abattoir animals (SEUROP))
myslivecký hospodář (game manager)
nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin (treating forest tree species’ seeds and seedlings)
odborný lesní hospodář (professional forest manager)
odpovědný zástupce provozovatele vodovodu a kanalizace (responsible representative of operator of water
supply and drainage)
osoba odborně způsobilá pro činnost chovatelského podniku prasat (competent person for activites of a pigs
breeder company)
osoba odborně způsobilá pro činnost uznaného chovatelského sdružení (competent person for activities of
accredited breeder association)
osoba odborně způsobilá pro provádění inseminace a vpravovaní embryí inseminační technikou (competent
person for insemination and embryos insert by insemination technique)
osoba odborně způsobilá pro testování a posuzování hospodářských zvířat (competent person for farm animals testing and assessment)
osoba odpovědná za péči o handicapovaná zvířata (Person responsible for care of handicapped animals)
osoba oprávněná podepisovat zemědělské skladní listy (person authorised to sign agricultural storage
sheets)
osoba provádějící kontrolu výrobce biopotravin nebo osoby, která uvádí biopotraviny nebo bioprodukty do
oběhu (inspections of organic food producers and persons placing organic products or organic foods into
circulation)
osoba provádějící kontrolu žadatele, ekologického podnikatele, výrobce nebo dodavatele ekologických kr-
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miv nebo dodavatele ekologického rozmnožovacího materiálu (inspections of organic enterpreneurs and
persons classiﬁed in the transition period)
osoba přepravující zvířata (person which transports animals)
porážení jatečních zvířat na jatkách (slaughtering large farm animals)
práce se zvířaty pro laboranty, techniky a ošetřovatele (working with animals for laboratory assistants,
technicians and keepers)
projektování pozemkových úprav (designing terrestrial adaptations)
provádění technicko – bezpečnostního dohledu na vodních dílech (carrying out technical-safety inspections
on water structures)
rostlinolékař (phytopathologist)
rybářský hospodář a jeho zástupce (ﬁsh farmer and deputy ﬁsh farmer )
řízení a kontrola pokusů na zvířatech (administering and controlling animal experiments)
technický auditor vodovodů a kanalizací (technician auditor of water supply and drainage)
utrácení zvířete (zvířat) [destroying animals (under the control of a university graduate)]
výroba krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů a zpracování určitých proteinových krmiv (producing fodders with the use of supplementary substances or premixes and processing certain protein fodders)
výroba, dovoz a uvádění do oběhu doplňkových látek (production, import and putting into circulation of
supplementary substances)
výroba premixů nebo kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů nebo pro výrobu a zpracování určitých proteinových krmiv nebo pro zpracování krmiv s nadlimitním
obsahem nežádoucích látek (production of premixes or complete and supplementary feedstuffs using supplementary substnces or using premixes or for the production and processing of certain protein feedstuffs
of for the processing of feedstuffs whit an excesive content of undesirable substances)
zacházení s přípravky na ochranu rostlin při podnikatelské činnosti v zemědělství a lesním hospodářství
(working with preparations for prevention plants at entrepreneurial activities in agriculture and forest management)
zkoušení osiva a sadby (testing seeds and seedlings)
zpracování lesního hospodářského plánu a lesních hospodářských osnov (elaborating forest management
plans and outlines)

Ministerstvo životního prostředí
(Ministry of Environement)
{
{

{

{

{

{

{

{
{

{

biologické hodnocení (biological assessment)
dohled nad provozem spalovny odpadu nebo zařízení schváleného pro spoluspalování odpadu (supervision of
operation of incineration plants, facilities for co-incineration of waste and very large combustion sources)
kontrola těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky nebo ﬂuorované skleníkové plyny (leakage checking of refrigeration and air conditioning eqipement containing regulated substances or ﬂuorineted greenhouse gasses)
kontrola těsnosti systému požární ochrany obsahujících regulované látky nebo ﬂuorované skleníkové plyny
(control and record-keeping of ﬁre resistence containing controlled substances or ﬂuorineted greenhouse
gasses)
kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod (inspecting the correctness of
waste water pollution monitoring)
kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod (inspecting the Correctness of Waste Water Pollution Monitoring)
odborný lesní hospodář (v lesích národních parků a jejich ochranných pásmech) (qualiﬁed forest manager
in national parks and their protection areas)
ověřování množství emisí skleníkových plynů (verifying the volume of emissions of greenhouse gases)
poskytování odborných vyjádření podle § 11 zákona o integrované prevenci (preparation of an expert statement on application for an integrated permit)
posouzení vlivů záměrů a koncepcí na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (assessment of
impacts of plans and projects on Site of community importance or bird area)
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pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb.
pod označením kódem H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H13 a H14 (Assessment of Hazardous Properties of
Waste from Annex II (codes H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H13 a H14) of Act Nr. 185/2001 Coll.)
pověření k hodnocení ostatních nebezpečných vlastností odpadů uvedených v příloze č. 2 k zákonu
č. 185/2001 Sb. (assessment of hazardous properties of other waste from annex II of Act Nr. 185/2001
Coll)
provádění měření emisí nebo imisí znečišťujících látek, stanovení pachového čísla a míry obtěžování obyvatelstva zápachem, stavových veličin plynů, koncentrace srovnávací látky a vlhkosti v plynu a ověřování
správnosti měřeníznečišťujících látek (pursuance of pollutant emission or ambient air quality measurements, determination of odour number and odour nuisance level for the population, gas state values, concentrations of reference substances and moisture content in gases and veriﬁcation of pollutant measurement accuracy)
provádění měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest (pursuance of measurement of combustion efﬁciency of combustion sources and discharged substances and for
inspection of ﬂueways)
rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách (analysis for ﬁnding concentration
of pollutants in waste water)
řízení a odpovědnost za výkon geologických prací (odpovědný řešitel geologických prací) (management of
and responsibility for carrying out of geological works (responsible manager of geological works)
zajištění odborného nakládání s odpady (odpadový hospodář) (professional waste management (waste manager)
zkoušení nebezpečné vlastnosti látek a přípravků pro účely registrace (testing of dangerous properties of
substances and preparations for purposes of notiﬁcation)
zneškodňování regulovaných látek (elimination of regulated substances)
znovuzískávání regulovaných látek a jejich následné zneškodnění, regenerace nebo recyklace (recovery of
controlled substances and their destruction, regeneration or reclamation)
zpracování hodnocení rizika (preparation of a risk assessment)
zpracování plánů a osnov (v lesích národních parků a jejich ochraných pásmech) (implementation of plan
and schedule (in forests of national parks and their protection areas)
zpracování rozptylových studií a zpracování odborných posudků (preparation of dispersion studies and
expert statements)
zpracovávání dokumentace a posudku (preparation of documentation and expert report)

Státní plavební správa
(State Navigation Authority)
{

{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{

bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí ve vnitrozemské vodní dopravě (safety advisor for
the transport of dangerous goods)
inspektor určených technických zařízení (inspector of appointed technical equipment)
kapitán I. tř. (boat master class I.)
kapitán II. tř. (boat master class II.)
kapitán III. tř. (boat master class III.)
kapitán IV. tř. (boat master class IV.)
kormidelník I. tř. (helmsman I. class)
kormidelník II. tř. (helmsman II. class)
kormidelník III. tř. (helmsman III. class)
lodník I. tř. (crewman class I.)
lodník II. tř. (crewman class I.)
provozovaní vodní dopravy pro cizí potřeby (water transport operater for other people´s necessity)
převozník I. tř. (ferryman class I.)
převozníka II. tř. (ferryman class II.)
převozník III. tř. (ferryman class III.)
strojmistr I. tř. (machine minder class I.)
strojmistr II. tř. (machine minder class II.)
vůdce malého plavidla (small craft leader)
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Státní úřad pro jadernou bezpečnost
(State Ofﬁce for Nuclear Safety)
{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

Dovoz nebo vývoz jaderných položek nebo průvoz jaderných materiálů a vybraných položek (importation
or exportation of nuclear items or transit of nuclear materials and selected items)
Hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření řízením a vykonáváním zkoušek v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím předpisem (Evaluation of properties of ionizing radiation sources performed through
control of tests to the extent and in the manner established in an implementing regulation)
Manipulace na blokové a nouzové dozorně jaderné elektrárny, řízení a kontrola uvádění do provozu a řízení
a kontrola provozu sekundární části reaktorového bloku (operátor sekundární části) (activities performed
in a main control room and emergency control room, control and supervision in the course of start-up and
operation of a nuclear power plant unit´s secondary part (i. e. working activity – profession (nuclear power
plant turbine operator) related to nuclear energy utilisation, particularly important from the viewpoint of
nuclear safety; an Authorisation is issued for its performance).)
Manipulace na blokové a nouzové dozorně jaderné elektrárny, včetně samostatného odstavení reaktoru,
řízení a kontrola uvádění do provozu a řízení a kontrola provozu celé jaderné elektrárny (směnový inženýr)
(activities performed in a main control room and emergency control room of a nuclear power plant including self-reliant reactor shutdown, control and supervision in the course of start-up and operation of the
whole nuclear power plant (shift engineer))
Manipulace na blokové a nouzové dozorně jaderné elektrárny, včetně samostatného odstavení reaktoru, řízení a kontrola uvádění do provozu a řízení a kontrola provozu pouze jednoho reaktorového bloku (vedoucí
reaktorového bloku) (Activities performed in a main control room and emergency control room of a nuclear
power plant including self-reliant reactor shutdown, control and supervision in the course of start-up and
operation of the one reactor unit (unit supervisor))
Manipulace na blokové a nouzové dozorně jaderné elektrárny, včetně samostatného odstavení reaktoru,
řízení a kontrola uvádění do provozu a řízení a kontrola provozu primární části reaktorového bloku (operátor primární část) (activities performed in a main control room and emergency control room of a nuclear
power plant including self-reliant reactor shutdown, control and supervision in the course of start-up and
operation of the nuclear power plant unit’s primary part (reactor operator))
Manipulace na dozorně a přímé řízení provádění jednotlivých kroků testů fyzikálního a energetického
spouštění výzkumného jaderného reaktoru a řízení a kontrola dalších spouštecích prací (kontrolních fyzik)
(activities performed in a control room and direct control of implementation of individual steps within tests
of a nuclear research reactor physical and power start-up and control and supervision of other activities
related to start-up of the reactor (control physicist))
Manipulace na dozorně, řízení a kontrola uvádění do provozu a řízení a kontrola provozu výzkumného reaktoru (operátor reaktoru) (activities performed in the control room, the control and supervision of nuclear
research reactor start-up and operation (research reactor operator))
Manipulace na dozorně, řízení a kontrola uvádění výzkumného reaktoru do provozu, řízení a kontrola provozu výzkumného reaktoru, řízení a kontrola manipulací s jaderným palivem v aktivní zóně výzkumného
reaktoru a řízení a kontrola činnosti celé směny (vedoucí směny) (activities performed in a control room
and a control and supervision of nuclear research reactor start-up and operation, control and supervision
of manipulations with nuclear fuel in a reactor’s core and management and supervision of the activities
performed by the whole personnel shift (shift supervisor))
Mezinárodní přeprava radioaktivních odpadů v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem (international transport of radioactive waste to the extent and in the manner established in an implementing regulation)
Nakládání s vysoce nebezpečnými látkami zneužitelnými k porušování zákazu chemických zbraní (handling with the highly hazardous chemicals related to those which could be abused for breaking of a prohibition of chemical weapons)
Nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny zneužitelnými k porušování zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní (handling with the highly hazardous biological agents and
toxins which could be abused for breaking of a prohibition of bacteriological (biological) and toxin weapons)
Nakládání s jadernými materiály (nuclear materials management)
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Nakládání s radioaktivními odpady v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem (international transport of radioactive waste to the extent and in the manner established in an implementing
regulation)
Nakládání se zdroji ionizujícího záření v rozsahu a způsoby stanovenými prováváděcím právním předpisem
(ionising radiation sources management to the extent and in the manner established in an implementing
regulation)
Odborná příprava vybraných pracovníků (professional training of selected personell)
Opětovné uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po výměně jaderného paliva (restart of a nuclear
reactor to criticality following a nuclear fuel re-load)
Provádění osobní dozimetrie a dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany v rozsahu a způsoby
stanovenými prováděcím právním předpisem (performance of personal dosimetry and other services signiﬁcant from the viewpoint of radiation protection to the extent and in the manner established in an implementing regulation)
Provedení rekonstrukce nebo jiných změn ovlivňujících jadernou bezpečnost, radiační ochranu, fyzickou
ochranu a havarijní připravenost jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV.kategorie (performance
of reconstruction or other changes affecting nuclear safety, radiation protection, physical protection and
emergency preparedness of a nuclear installation or category III or IV workplace)
Provoz jaderného zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie (operation of a nuclear installation or category III or IV workplace)
Přeprava jaderných materiálů a radioaktivních látek stanovených prováděcím předpisem (transport of nuclear materials and radioactive substances laid down in an implementing legal regulation)
Přidávání radioaktivních látek do spotřebních výrobků při jejich výrobě nebo přípravě nebo k dovozu či
vývozu takových výrobků (adding of radioactive substances into consumer products during their manufacturing or preparation or import or export of such products)
Přímé řízení provádění jednotlivých kroků testů fyzikálního a energetického spouštění na blokové dozorně
reaktorového bloku jaderné elektrárny (provozní fyzik) (direct control of implementation of individual steps
within tests of a nuclear power plant physical and power start-up in the reactor unit’s main control room
(operational physicist))
Řízení a kontrola manipulací s jednotlivými soubory jaderného paliva uvnitř reaktorového bloku mimo uzel
čerstvého paliva (kontrolní fyzik) (control and supervision of handling with individual nuclear fuel assemblies of a nuclear power plant, inside a power reactor unit, out of the fresh nuclear fuel storage equipment
(control physicist))
Řízení a kontrola sestavení a uspořádání aktivní zóny výzkumného reaktoru, realizace fyzikálních měření v průběhu fyzikálního a energetického spouštění výzkumného reaktoru a řízení a kontrola základního
kritického experimentu (vědecký vedoucí spouštění) (the control and supervision of the nuclear research
reactor core set-up and arrangement, implementation of physical measurements in the course of research
reactor physical and power start-up and control and supervision of the basic critical experiment (start-up
scientiﬁc supervisor))
Řízení služeb měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech, ve vodě určené k veřejnému zásobování pitnou vodou a v balené vodě (control of services in the ﬁeld of measuring and
evaluation of natural radionuclides concentration in building materials, drinking water for public supply
and bottled water)
Řízení služeb měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení
radonového indexu pozemku (Control of services in the ﬁeld of measuring and evaluation of radon and its
decay products concentration in buildings and determination of radon-related index of a site)
Řízení služeb monitorování podle programu monitorování na pracovištích III. a IV. kategorie s výjimkou
činnosti držitele povolení podle ustanovení § 9 odst. (1) písm. d) Atomového zákona (control of servicesin
the ﬁeld of monitoring according to monitoring programs performed at workplaces of category III and IV
except licensee´s activities under Article 9 (1) d) of the Atomic Act)
Řízení služeb osobní dozimetrie, včetně pro účely zajištění měření, která dovolí pro fyzické osoby stanovené prováděcím právním předpisem určit roční efektivní dávku a v rozsahu a formou stanovenou prováděcím
právním předpisem údaje o provedených měřeních evidovat a pravidelně předávat SÚJB (control of services
in the ﬁeld of personal dosimetry, including to assure measurements allowing to determine annual effective
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dose to the persons speciﬁed in an implementing legal regulation, and record and regularly submit to the
SÚJB data, in the scope and the form speciﬁed in an implementing legal regulation)
Umístění jaderného zařízení nebo úložiště radioaktivních odpadů (siting of a nuclear installation or radioactive waste repository)
Uvádění jaderného zařízení do provozu v jednotlivých etapách stanovených prováděcím právním předpisem; (tj. činnost související s využíváním jaderné energie, pro jejíž výkon je vydáváno Povolení). (particular stages, laid down in an implementing legal regulation, of nuclear installation commissioning (i.e.
activity related to nuclear energy utilisation; a Licence is issued for its performance).)
Uvádění radionuklidů do životního prostředí v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím předpisem (Discharge of radionuclides into the environment to the extent and in the manner established in an implementing regulation)
Vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany dalšími osobami s přímou
odpovědností za zajištění radiační ochrany při vykonávání radiačních činností (jiných než při lékařském
ozáření) určených v programu zabezpečování jakosti a na základě vydaného Povolení SÚJB (Performance
of a systematic supervision of the observance of radiation protection requirements by other persons with
direct responsibility for radiation protection during radiation practices (other than medical exposure) speciﬁed in the quality assurance program, carried out on the basic of a SÚJB Licence))
Vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany dohlížejícími osobami na
pracovištích III. nebo IV. kategorie provozovaných na základě Povolení SÚJB nebo kde se nakládá se zdroji
ionizujícího zářenína základě Povolení SÚJB (Performance of a systematic supervision of the observance
of radiation protection requirements, by supervisors at workplaces of nuclear installations or workplaces of
III or IV category operated on the basic of a SÚJB Licence, or at workplaces managing ionizing radiation
sources on the basis of a SÚJB Licence)
Vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany osobami s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany při lékařském ozáření na pracovištích II. a vyšší kategorie, které jsou
určeny v programu zabezpečování jakosti (Performance of a systematic supervision of the observance of
radiation protection requirements, by persons with a direct responsibility for radiation protection during
medical exposure performed at workplaces of category II and higher, speciﬁed in the quality assurance
program)
Vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie v jednotlivých etapách
a v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím předpisem (Performance of particular stages of decommissioning of a nuclear installation or category III or IV workplace to the extent and in the manner established
in an implementing regulation)
Výstavba jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie (Performance of a construction of a nuclear
installation or category IV workplace)
Zpětný dovoz radioaktivních odpadů vzniklých při zpracování materiálů vyvezených z České republiky
(Re-import of radioactive waste originated in the procesing of materials exported from the Czech Republic)
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SDĚLENÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 23. září 2010,
kterým se vydává obsah příloh I. – IV. směrnice 2005/36/ES. Směrnice se vztahuje k oblasti uznávání
odborných kvaliﬁkací v Evropském společenství. Přílohy jsou aktualizovány ke dni 23. 9. 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 6 odst. 3 a podle § 18 odst. 1 písm. a) až c) zákona
č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvaliﬁkace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské
unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvaliﬁkace),
vydává aktuální znění příloh I – IV. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005
o uznávání odborných kvaliﬁkací, aktualizovaný k 23. 9. 2010

Znění příloh I. – IV. směrnice 2005/36/ES
(Annexes I. – IV. of the Directive 2005/36/EC)
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PŘÍLOHA I
Seznam profesních sdružení nebo organizací, které splňují podmínky čl. 3 odst. 2

IRSKO [1]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

The Institute of Chartered Accountants in Ireland
The Institute of Certiﬁed Public Accountants in Ireland
The Association of Chartered Certiﬁed Accountants
The Institute of Incorporated Public Accountants
Institution of Engineers of Ireland
Irish Planning Institute
The Institute of Chemistry of Ireland
The Irish Taxation Institute

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Institute of Chartered Accountants of Scotland
Institute of Chartered Accountants in Ireland
Association of Chartered Certiﬁed Accountants
Chartered Institute of Loss Adjusters
Chartered Institute of Management Accountants
Institute of Chartered Secretaries and Administrators
Chartered Insurance Institute
Institute of Actuaries
Faculty of Actuaries
Chartered Institute of Bankers
Chartered Institute of Bankers in Scotland
Royal Institution of Chartered Surveyors
Royal Town Planning Institute
Royal Society of Chemistry
British Psychological Society
The Chartered Institute of Library and Information Professionals
Institute of Chartered Foresters
Chartered Institute of Building
Engineering Council (UK)
The Energy Institute
Institution of Structural Engineers
Institution of Civil Engineers
Institute of Mathematics and its Applications
Institution of Engineering & Technology
Institution of Gas Engineers and Managers
Institution of Mechanical Engineers
Institution of Chemical Engineers
Institute of Marine Engineering Science and Technology
Royal Institution of Naval Architects
Royal Aeronautical Society
Institute of Materials, Minerals and Mining
Chartered Institution of Building Services Engineers
Institute of Measurement and Control
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

British Computer Society EN C 111/2 Ofﬁcial Journal of the European Union 15.5.2009
The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy
The Institute of Physics
The Institute of Biology
The Society of Dyers & Colourists
The Geological Society
Chartered Institute of Marketing
Institute of Chartered Shipbrokers
The Textile Institute
Chartered Institute of Environmental Health
Chartered Institute of Housing
The Royal Horticultural Society
The Landscape Institute
The Chartered Institute of Arbitrators
Royal Environmental Health Institute of Scotland
Royal Meteorological Society
Chartered Institution of Wastes Management
Royal College of Organists
Royal Academy of Dance
Chartered Institute of Architectural Technologists
Royal Statistical Society
Chartered Institute of Taxation
Institution of Water and Environmental Management
The Science Council
Institution of Occupational Safety and Health

[1] Státní příslušníci Irska jsou rovněž členy těchto sdružení nebo organizací ve Spojeném království:
– Institute of Chartered Accountants in England and Wales
– Institute of Chartered Accountants of Scotland
– Institute of Actuaries
– Faculty of Actuaries
– The Chartered Institute of Management Accountants
– Institute of Chartered Secretaries and Administrators
– Royal Town Planning Institute
– Royal Institution of Chartered Surveyors
– Chartered Institute of Building.
[2] Pouze pro činnost účetního auditu.
--------------------------------------------------------------------------

strana 19

strana 20

SEŠIT 11

PŘÍLOHA II
Seznam oborů, které mají zvláštní strukturu, uvedených v čl. 11 písm. c) bodu ii)

1. Oblast zdravotnická a péče o dítě
Odborná příprava pro povolání:
v Německu:
– dětská sestra, dětský ošetřovatel („Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpﬂeger“),
– rehabilitační pracovník („Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)“) [1],
– ergoterapeut („Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut“),
– logoped („Logopäde/Logopädin“),
– ortoptista („Orthoptist(in)“),
– státem uznaný vychovatel („staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)“),
– státem uznaný pedagog-terapeut („staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge (-in)“),
– zdravotní laborant („medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)“),
– radiologický laborant („medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)“),
– zdravotní technik („medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik“),
– veterinární technik („veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)“),
– dietní sestra, dietní ošetřovatel („Diätassistent(in)“),
– farmaceutický laborant („Pharmazieingenieur“) odborná příprava získaná do 31. března 1994 v bývalé Německé demokratické republice nebo na území nových spolkových zemí,
– psychiatrická sestra, psychiatrický ošetřovatel („psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpﬂeger“),
– logoped („Sprachtherapeut(in)“);
v České republice:
– „zdravotnický asistent“,
která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 13 let, zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání
a 4 roky středního odborného vzdělání na střední zdravotnické škole, zakončeného maturitní zkouškou,
– „nutriční asistent“,
která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 13 let, zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání
a 4 roky středního odborného vzdělání na střední zdravotnické škole, zakončeného maturitní zkouškou;
v Itálii:
– zubní laborant („odontotecnico“),
– oční optik („ottico“);
na Kypru:
– zubní technik („οδοντοτεχνíτης“),
která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 14 let, zahrunujícímu nejméně 6 let základního vzdělání,
6 let středního vzdělání a 2 roky postsekundárního odborného vzdělání, následovaného 1 rokem odborné
praxe,
– optik („τεχνικóς oϖτικóς“),
která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 14 let, zahrnujícímu nejméně 6 let základního vzdělání, 6 let
středního vzdělání a 2 roky postsekundárního vzdělání, následovaného 1 rokem odborné praxe;
v Lotyšsku:
– zubní sestra („zobārstniecības māsa“),
která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 13 let, zahrnujícímu nejméně 10 let všeobecného vzdělání
a 2 roky odborného vzdělání na zdravotnické škole, následovaného 3 roky odborné praxe, na jejímž konci
musí být složena zkouška k získání osvědčení o odbornosti,
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– biomedikální laborant („biomedicīnas laborants“),
která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 10 let všeobecného vzdělání
a 2 roky odborného vzdělání na zdravotnické škole, následovaného 2 roky odborné praxe, na jejímž konci
musí být složena zkouška k získání osvědčení o odbornosti,
– zubní technik („zobu tehniķis“),
která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 10 let všeobecného vzdělání
a 2 roky odborného vzdělání na zdravotnické škole, následovaného 2 roky odborné praxe, na jejímž konci
musí být složena zkouška k získání osvědčení o odbornosti,
– fyzioterapeutický asistent („ﬁzioterapeita asistents“),
která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 13 let, zahrnujícímu nejméně 10 let všeobecného vzdělání
a 3 roky odborného vzdělání na zdravotnické škole, následovaného 2 roky odborné praxe, na jejímž konci
musí být složena zkouška k získání osvědčení o odbornosti;
v Lucembursku:
– radiologický laborant („assistant(e) technique médical(e) en radiologie“),
– zdravotní laborant („assistant(e) technique médical(e) de laboratoire“),
– psychiatrická sestra, psychiatrický ošetřovatel („inﬁrmier/ière psychiatrique“),
– zdravotnický asistent na chirurgii („assistant(e) technique médical(e) en chirurgie“),
– dětská sestra, dětský ošetřovatel („inﬁrmier/ière puériculteur/trice“),
– zdravotní sestra na anasteziologii, ošetřovatel na anesteziologii („inﬁrmier/ière anesthésiste“),
– diplomovaný masér („masseur/euse diplômé(e)“),
– vychovatel („éducateur/trice“);
v Nizozemsku:
– veterinární asistent („dierenartsassistent“),
která odpovídá vzdělání v celkové délce nejméně 13 let zahrnujícímu:
i) nejméně 3 roky odborné přípravy na specializované škole zakončené zkouškou, v některých případech doplněné jednoletým nebo dvouletým specializačním studiem zakončeným zkouškou, nebo
ii) nejméně 2,5 roku odborné přípravy na specializované škole zakončené zkouškou a doplněné alespoň 6 měsíci
odborné praxe nebo alespoň 6 měsíci stáže ve schváleném zařízení, nebo
iii) nejméně 2 roky odborné přípravy na specializované škole zakončené zkouškou a doplněné alespoň 1 rokem
odborné praxe nebo alespoň 1 rokem stáže ve schváleném zařízení, nebo
iv) v případě veterinárního asistenta („dierenartsassistent“) 3 roky odborné přípravy na specializované škole
(typu „MBO“) nebo 3 roky odborné přípravy v duálním učňovském systému („LLW“), v obou případech
zakončené zkouškou;
v Rakousku:
– speciální základní odborná příprava pro zdravotní sestry a ošetřovatele specializující se na péči o děti a mládež
(„spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpﬂege“),
– speciální základní odborná příprava pro psychiatrické sestry a psychiatrické ošetřovatele („spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpﬂege“),
– optik specializovaný na kontaktní čočky („Kontaktlinsenoptiker“),
– pedikér („Fußpﬂeger“),
– výrobce pomůcek pro sluchově postižené („Hörgeräteakustiker“),
– drogista („Drogist“),
která odpovídá vzdělání v celkové délce nejméně 14 let, včetně nejméně 5 let odborné přípravy v rámci
strukturované odborné přípravy rozdělené na alespoň tříletý učňovský výcvik, zahrnující odbornou přípravu
z části na pracovišti a z části zajištěnou v zařízení pro odbornou přípravu, a období odborné praxe a přípravy
zakončené odbornou zkouškou opravňující vykonávat povolání a připravovat učně,
– masér („Masseur“),
která odpovídá vzdělání v celkové délce 14 let, včetně 5 let odborné přípravy v rámci strukturované odborné
přípravy zahrnující 2 roky učňovského výcviku, období odborné praxe a přípravy trvající 2 roky a jednoletou
přípravu zakončenou odbornou zkouškou opravňující vykonávat povolání a připravovat učně,
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– učitel/učitelka v mateřské škole („Kindergärtner/in“),
– vychovatel („Erzieher“),
která odpovídá vzdělání v celkové délce 13 let, včetně 5 let odborné přípravy ve specializované škole, zakončené zkouškou;
na Slovensku:
– učitel v tanečním oboru na základních uměleckých školách („učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách“),
která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 14,5 let, zahrnujícímu 8 let základního vzdělání, 4 roky
vzdělání na specializované střední škole a 5 semestrů odborné přípravy v taneční pedagogice,
– vychovatel ve zvláštních výchovných zařízeních a v zařízeních sociálních služeb („vychovávatel‘ v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb“),
která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 14 let, zahrnujícímu 8/9 let základního vzdělání, 4 roky studia na střední pedagogické škole nebo na jiné střední škole a 2 roky doplňkového distančního pedagogického
studia.

2. Obor mistra řemesel („Mester/Meister/Maître“), který představuje obory vzdělávání
a odborné přípravy týkající se dovedností, na které se nevztahuje hlava III kapitola II
této směrnice
Odborná příprava pro povolání:
v Dánsku:
– optometrik („optometrist“),
toto studium trvá celkem 14 let, včetně 5 let odborné přípravy rozdělené na 2,5 roku teoretického vzdělávání
zajišťovaného zařízením pro odbornou přípravu a 2,5 roku praktické přípravy na pracovišti, a je zakončeno
uznávanou zkouškou týkající se řemesla a udělující právo užívat titul „Mester“,
– ortopedický technik („ortopædimekaniker“),
toto studium trvá celkem 12,5 roku, včetně odborné přípravy v délce 3,5 roku rozdělené na 6 měsíců teoretického vzdělávání v zařízení pro odbornou přípravu a 3 roky praktické přípravy na pracovišti, a je zakončeno
uznanou zkouškou týkající se řemesla a udělující právo užívat titul „Mester“,
– ortopedický obuvník („ortopædiskomager“),
toto studium trvá celkem 13,5 roku, včetně odborné přípravy v délce 4,5 roku rozdělené na 2 roky teoretického vzdělávání v zařízení pro odbornou přípravu a 2,5 roku praktické přípravy na pracovišti, a je zakončeno
uznávanou zkouškou týkající se řemesla a udělující právo užívat titul „Mester“;
v Německu:
– oční optik („Augenoptiker“),
– zubní technik („Zahntechniker“),
– bandážista („Bandagist“),
– výrobce pomůcek pro sluchově postižené („Hörgeräte-Akustiker“),
– ortopedický technik („Orthopädiemechaniker“),
– ortopedický obuvník („Orthopädieschuhmacher“);
v Lucembursku:
– oční optik („opticien“),
– zubní technik („mécanicien dentaire“),
– výrobce pomůcek pro sluchově postižené („audioprothésiste“),
– ortopedický technik/bandážista („mécanicien orthopédiste/bandagiste“),
– ortopedický obuvník („orthopédiste-cordonnier“),
toto studium trvá celkem 14 let, včetně nejméně 5 let odborné přípravy v rámci strukturované odborné přípra-
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vy získávané částečně na pracovišti a částečně zajišťované zařízením pro odbornou přípravu, a je zakončeno
zkouškou, jejíž úspěšné složení je nezbytné pro výkon činnosti považované za řemeslnou, ať již jako samostatně výdělečně činná osoba či jako zaměstnanec se srovnatelnou odpovědností;
v Rakousku:
– bandážista („Bandagist“),
– výrobce korzetů („Miederwarenerzeuger“),
– oční optik („Optiker“),
– ortopedický obuvník („Orthopädieschuhmacher“),
– ortopedický technik („Orthopädietechniker“),
– zubní technik („Zahntechniker“),
– zahradník („Gärtner“),
která odpovídá vzdělání v celkové délce nejméně 14 let, včetně nejméně 5 let odborné přípravy v rámci strukturované odborné přípravy, rozdělené na alespoň 3 roky učňovského výcviku, zahrnujícího odbornou přípravu
z části na pracovišti a z části zajištěnou v zařízení pro odbornou přípravu, a nejméně 2 roky odborné praxe
a přípravy zakončené mistrovskou zkouškou opravňující vykonávat povolání, připravovat učně a používat titul
„Meister“;
odborná příprava v oblasti zemědělství a lesnictví:
– mistr v zemědělství („Meister in der Landwirtschaft“),
– mistr ve venkovském domácím hospodářství („Meister in der ländlichen Hauswirtschaft“),
– mistr v zahradnictví („Meister im Gartenbau“),
– mistr v zelinářství („Meister im Feldgemüsebau“),
– mistr v ovocnářství a ve zpracování ovoce („Meister im Obstbau und in der Obstverwertung“),
– mistr ve vinařství a ve vinařských technikách („Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft“),
– mistr v mlékárenství („Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft“),
– mistr v chovu koní („Meister in der Pferdewirtschaft“),
– mistr v rybářství („Meister in der Fischereiwirtschaft“),
– mistr v chovu drůbeže („Meister in der Geﬂügelwirtschaft“),
– mistr ve včelařství („Meister in der Bienenwirtschaft“),
– mistr v lesnictví („Meister in der Forstwirtschaft“),
– mistr v pěstování lesních stromů („Meister in der Forstgarten- und Forstpﬂegewirtschaft“),
– mistr v zemědělských skladech („Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung“),
která odpovídá vzdělání v celkové délce nejméně 15 let, včetně nejméně 6 let odborné přípravy v rámci strukturované odborné přípravy rozdělené na nejméně 3 roky učňovského výcviku zahrnujícího odbornou přípravu
z části na pracovišti a z části zajištěnou v zařízení pro odbornou přípravu a 3 roky odborné praxe zakončen
mistrovskou zkouškou pro dotyčné povolání, která opravňuje připravovat učně a užívat titul „Meister“;
v Polsku:
– učitel praktické odborné přípravy („nauczyciel praktycznej nauki zawodu“),
která odpovídá vzdělání v délce:
i) 8 let základního vzdělání a 5 let středního odborného vzdělání, nebo rovnocenného středního vzdělání v oboru, následovanému pedagogickým kursem o celkové délce nejméně 150 hodin, kursem bezpečnosti práce
a pracovní hygieny a 2 lety odborné praxe v povolání, kterému má osoba vyučovat, nebo
ii) 8 let základního vzdělání a 5 let středního odborného vzdělání, spolu s absolventským diplomem z postsekundární pedagogické odborné školy, nebo
iii) 8 let základního vzdělání a 2–3 roky základního středního odborného vzdělání a nejméně 3 roky odborné
praxe, osvědčené titulem mistra v určitém povolání a následované pedagogickým kursem o celkové délce
nejméně 150 hodin;
na Slovensku:
– mistr odborné výchovy („majster odbornej výchovy“),
která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu 8 let základního vzdělání, 4 roky od-
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borného vzdělání (dokončené střední odborné vzdělání nebo vyučení v daném (obdobném) kursu odborné
přípravy nebo vyučení), odbornou praxi o celkové délce nejméně 3 roky v oblasti dokončeného vzdělání nebo
vyučení osoby a doplňkové pedagogické studium na pedagogické fakultě nebo na technické univerzitě, anebo
dokončené střední odborné vzdělání nebo vyučení v daném (obdobném) kursu odborné přípravy nebo vyučení, odbornou praxi o celkové délce nejméně 3 roky v oblasti dokončeného vzdělání nebo vyučení osoby a dodatečné studium pedagogiky na pedagogické fakultě, anebo k 1. září 2005 specializovaného vzdělání v oblasti
speciální pedagogiky poskytovaného metodologickými středisky pro mistry odborné výchovy na zvláštních
školách bez doplňkového pedagogického studia.

3. Oblast námořnictví
a) Námořní doprava
Odborná příprava pro povolání:
v České republice:
– palubní asistent,
– námořní poručík,
– první palubní důstojník,
– kapitán,
– strojní asistent,
– strojní důstojník,
– druhý strojní důstojník,
– první strojní důstojník,
– elektrotechnik,
– elektrodůstojník;
v Dánsku:
– kapitán lodi („skibsfører“),
– první důstojník („overstyrmand“),
– kormidelník, palubní důstojník („enestyrmand, vagthavende styrmand“),
– palubní důstojník („vagthavende styrmand“),
– lodní strojník („maskinchef“),
– první strojní důstojník („l. maskinmester“),
– první strojní důstojník/palubní strojní důstojník („l. maskinmester/vagthavende maskinmester“);
v Německu:
– kapitán lodi velké pobřežní plavby („Kapitän AM“),
– kapitán lodi pobřežní plavby („Kapitän AK“),
– palubní důstojník lodi velké pobřežní plavby („nautischer Schiffsofﬁzier AMW“),
– palubní důstojník lodi pobřežní plavby („nautischer Schiffsofﬁzier AKW“),
– první strojní důstojník třídy C („Schiffsbetriebstechniker CT – Leiter von Maschinenanlagen“),
– lodní mechanik třídy C („Schiffsmaschinist CMa – Leiter von Maschinenanlagen“),
– strojní důstojník třídy C („Schiffsbetriebstechniker CTW“),
– lodní mechanik třídy C – jediný strojní důstojník („Schiffsmaschinist CMaW – Technischer Alleinofﬁzier“);
v Itálii:
– palubní důstojník („ufﬁciale di coperta“),
– strojní důstojník („ufﬁciale di macchina“);
v Lotyšsku:
– lodní elektrodůstojník („kuģu elektromehāniķis“),
– operátor chladicího systému („kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists“);
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v Nizozemsku:
– první palubní důstojník (loď pro pobřežní plavbu) (s doplňkovou přípravou) („stuurman kleine handelsvaart
(met aanvulling)“),
– diplomovaný strojník („diploma motordrijver“),
– úředník VTS („VTS-functionaris“),
která odpovídá vzdělání:
– v České republice:
i) u palubního asistenta
1. osoba ve věku nejméně 20 let,
2. a) námořní akademie nebo námořní střední odborná škola – obor navigace, oba kursy musí být zakončeny
maturitní zkouškou a provázeny schválenou námořní službou v délce nejméně šesti měsíců na lodi v průběhu studia, nebo
b) nejméně dvouletá schválená námořní služba ve funkci palubní strážní služby a dokončení schváleného
kursu, který splňuje požadavky na způsobilost stanovené v části A-II/1 předpisu STCW (Mezinárodní
úmluva o normách výcviku, kvaliﬁkace a strážní služby námořníků) uskutečněného námořní akademií
nebo námořní střední odbornou školou strany úmluvy STCW a složení zkoušky před zkušební komisí
uznanou MD (Ministerstvo dopravy České republiky);
ii) u námořního poručíka
1. schválená námořní služba ve funkci palubního asistenta na lodích o hrubé prostornosti nejméně 500 RT
po nejméně 6 měsíců v případě absolventa námořní střední odborné školy nebo námořní akademie nebo
po jeden rok v případě absolventa schváleného kursu, v tom nejméně šest měsíců ve funkci člena palubní
strážní služby,
2. řádně vyplněná a potvrzená kniha výcviku palubního asistenta;
iii) u prvního palubního důstojníka
průkaz způsobilosti námořního poručíka na lodích o hrubé prostornosti nejméně 500 RT a nejméně dvanáctiměsíční schválená námořní služba v tomto postavení;
iv) u kapitána
= služební průkaz kapitána na lodích o hrubé prostornosti 500 až 3000 RT,
= průkaz způsobilosti prvního palubního důstojníka na lodích o hrubé prostornosti nejméně 3000 RT a nejméně šestiměsíční schválená námořní služba ve funkci prvního palubního důstojníka na lodích o hrubé
prostornosti nejméně 500 RT a nejméně šestiměsíční schválená námořní služba ve funkci prvního palubního důstojníka na lodích o hrubé prostornosti nejméně 3000 RT;
v) u strojního asistenta
1. osoba ve věku nejméně 20 let,
2. námořní akademie nebo námořní střední odborná škola – obor námořního strojnictví a schválená námořní
služba nejméně šesti měsíců na lodi v průběhu studia;
vi) u strojního důstojníka
schválená námořní služba ve funkci strojního asistenta v délce nejméně 6 měsíců po absolvování námořní
akademie nebo námořní střední odborné školy;
vii) u druhého strojního důstojníka
schválená námořní služba v délce nejméně 12 měsíců ve funkci třetího strojního důstojníka na lodích poháněných hlavním mechanickým pohonem o výkonu nejméně 750 kW;
viii) u prvního strojního důstojníka
příslušný služební průkaz druhého strojního důstojníka na lodích poháněných hlavním mechanickým pohonem o výkonu nejméně 3000 kW a nejméně 6 měsíců schválené námořní služby v této funkci;
ix) u elektrotechnika
1. osoba ve věku nejméně 18 let,
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2. námořní nebo jiná akademie, elektrotechnická fakulta nebo technická škola nebo univerzita, všechny kursy
musí být zakončeny maturitní zkouškou a provázeny schválenou praxí nejméně 12 měsíců v oblasti elektrotechniky;
x) u elektrodůstojníka
1. námořní akademie nebo námořní střední odborná škola, obor námořní elektrotechniky nebo jiná vysoká
nebo střední škola v oblasti elektrotechniky, všechny kursy musí být zakončeny maturitní zkouškou nebo
státní zkouškou,
2. schválená námořní služba ve funkci elektrotechnika po dobu nejméně 12 měsíců v případě absolventů
akademie, vysoké školy nebo univerzity nebo 24 měsíců v případě absolventa střední školy;
– v Dánsku 9 let základního vzdělávání následovaného základní odbornou přípravou nebo službou na moři trvající 17 až 36 měsíců doplněnou:
i) u palubních důstojníků specializovanou odbornou přípravou v délce 1 roku,
ii) u ostatních specializovanou odbornou přípravou v délce 3 let;
– v Německu o celkové délce 14 až 18 let, včetně 3 let základní odborné přípravy a jednoleté služby na moři, po
níž následují 1 nebo 2 roky specializované odborné přípravy doplněné popřípadě odbornou praxí v navigaci
v délce 2 roky;
– v Lotyšsku:
i) u lodního elektrodůstojníka („kuģu elektromehāniķis“)
1. osoba ve věku nejméně 18 let,
2. odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let a 6 měsíců, zahrnujícímu nejméně 9 let základního vzdělání a nejméně 3 roky odborného vzdělání. Navíc je vyžadována námořní služba v délce nejméně 6 měsíců
jako lodní elektrotechnik nebo asistent lodního elektrodůstojníka na lodích s generátory o výkonu více
než 750 kW. Odborné vzdělání se zakončuje zvláštní zkouškou prováděnou příslušným orgánem v souladu
s programem odborné přípravy schváleným ministerstvem dopravy;
ii) u operátora chladicího systému („kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists“)
1. osoba ve věku nejméně 18 let,
2. odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 13 let, zahrnujícímu nejméně 9 let základního
vzdělání a nejméně 3 roky odborného vzdělání. Navíc je vyžadována námořní služba v délce nejméně 12
měsíců jako asistent operátora chladicího systému. Odborné vzdělání se zakončuje zvláštní zkouškou prováděnou příslušným orgánem v souladu s programem odborné přípravy schváleným ministerstvem dopravy;
– v Itálii o celkové délce 13 let, z nichž je alespoň 5 let profesní přípravy zakončené zkouškou a popřípadě doplněné stáží;
– v Nizozemsku:
i) u prvního palubního důstojníka (loď pro pobřežní plavbu) (s doplňkovou přípravou) („stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)“) a diplomovaného strojníka („diploma motordrijver“) zahrnující 14 let studia,
z nichž alespoň 2 roky probíhají ve specializovaném zařízení pro odbornou přípravu, doplněnou dvanáctiměsíční stáží,
ii) u úředníka VTS („VTS-functionaris“) o celkové délce nejméně 15 let, zahrnující alespoň 3 roky vyššího
odborného vzdělávání („HBO“) nebo středního odborného vzdělávání („MBO“) a doplněné vnitrostátními
a regionálními specializačními studii, každé v délce nejméně 12 týdnů teoretické přípravy a zakončené zkouškou,
které jsou uznány Mezinárodní úmluvou STCW (Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvaliﬁkace a strážní služby námořníků, 1978).
b) Námořní rybolov:
Odborná příprava pro povolání:
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–
–
–
–
–

v Německu:
kapitán, hlubinný rybolov („Kapitän BG/Fischerei“),
kapitán, pobřežní rybolov („Kapitän BLK/Fischerei“),
palubní důstojník lodi určené pro hlubinný rybolov („nautischer Schiffsofﬁzier BGW/Fischerei“),
palubní důstojník lodi určené pro pobřežní rybolov („nautischer Schiffsofﬁzier BK/Fischerei“);

–
–
–
–
–

v Nizozemsku:
první strojní důstojník V („stuurman werktuigkundige V“),
strojní důstojník IV rybářské lodi („werktuigkundige IV visvaart“),
první důstojník IV rybářské lodi („stuurman IV visvaart“),
první strojní důstojník VI rybářské lodi („stuurman werktuigkundige VI“),
která odpovídá vzdělání:
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– v Německu o celkové délce 14 až 18 let, včetně 3 let základní odborné přípravy a jednoleté služby na moři, po
níž následuje 1 nebo 2 roky specializované odborné přípravy doplněné popřípadě odbornou praxí v navigaci
v délce 2 roky,
– v Nizozemsku zahrnujícímu 13 až 15 let studia, ze kterého alespoň 2 roky probíhají ve specializovaných odborných školách, doplněného odbornou praxí v délce 12 měsíců,
a je uznané Úmluvou z Torremolinos (Mezinárodní úmluva o bezpečnosti rybářských plavidel z roku 1977).

4. Technická oblast
Odborná příprava pro povolání:
v České republice:
– autorizovaný technik, autorizovaný stavitel,
která odpovídá odborné přípravě v délce nejméně 9 let, zahrnující 4 roky středního odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou a 5 let odborné praxe a zkoušku odborné způsobilosti pro výkon vybraných
činností ve výstavbě (podle zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) a zákona č. 360/1992 Sb.);
– fyzická osoba řídící drážní vozidlo,
která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání
a nejméně 4 roky středního odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou a následovaného státní
zkouškou o pohonu vozidel;
– drážní revizní technik,
která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání
a nejméně 4 roky středního odborného vzdělání na střední strojní nebo elektrotechnické škole, zakončeného
maturitní zkouškou;
– učitel autoškoly,
osoba nejméně 24 let věku; odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 8 let
základního vzdělání a nejméně 4 roky středního odborného vzdělání zaměřeného na dopravu nebo strojnictví,
zakončeného maturitní zkouškou;
– kontrolní technik STK,
osoba nejméně 21 let věku; odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání a nejméně 4 roky středního odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou a následovaného nejméně 2 roky technické praxe; dotyčná osoba musí být držitelem řidičského průkazu, nesmí mít
záznam v trestním rejstříku a musí absolvovat zvláštní výcvik pro státní kontrolní techniky v délce nejméně
120 hodin a úspěšně složit zkoušku;
– mechanik měření emisí,
odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání a nejméně
4 roky středního odborného vzdělání, zakončeného maturitní zkouškou; dále musí žadatel absolvovat nej-
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méně 3 roky technické praxe a zvláštní výcvik pro mechaniky měření emisí v délce 8 hodin a úspěšně složit
zkoušku;
– kapitán I. třídy,
která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 15 let, zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání
a nejméně 3 roky středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou a následovaného zkouškou potvrzenou
průkazem způsobilosti. Toto odborné vzdělání musí být následováno 4 roky odborné praxe zakončené zkouškou;
– restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel,
která odpovídá vzdělání o celkové délce 12 let, pokud zahrnuje úplné střední odborné vzdělání v oboru restaurování, nebo 10 až 12 let studia v příbuzném oboru a 5 letům odborné praxe v případě úplného středního
odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou, nebo 8 letům odborné praxe v případě středního odborného vzdělání zakončeného závěrečnou zkouškou;
– restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty,
která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let a 5 letům odborné praxe v případě úplného středního
odborného vzdělání v oboru restaurování, zakončeného maturitní zkouškou;
– odpadový hospodář,
která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání
a nejméně 4 roky středního odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou a následovaného nejméně 5
lety praxe v oboru odpadového hospodářství během posledních 10 let;
– technický vedoucí odstřelů,
která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání
a nejméně 4 roky středního odborného vzdělání, zakončeného maturitní zkouškou,a následovaného2 roky
praxe jako střelmistr v podzemí (pro činnost v podzemí) nebo 1 rokem praxe na povrchu (pro činnost na povrchu), včetně 6 měsíců jako pomocník střelmistra,výcvikovým kursem v délce 100 hodin teoretické a praktické
přípravy, následovaným zkouškou před příslušným obvodním báňským úřadem,
odbornou praxí v délce nejméně 6 měsíců při projektování a provádění trhacích prací velkého rozsahu,výcvikovým kursem v délce 32 hodin teoretické a praktické přípravy, následovaným zkouškou před Českým
báňským úřadem;
v Itálii:
– geodet („geometra“),
– zemědělský technik („perito agrario“),
která představuje střední technické studium o celkové délce nejméně 13 let, zahrnující 8 let povinné školní
docházky následované 5 lety středoškolského studia včetně 3 let odborného studia, zakončené zkouškou na
technický Baccaulaureat a doplněné:
i) u geodetů: buď nejméně stáží v příslušném provozu v délce 2 roky, nebo odbornou praxí v délce 5 let;
ii) u zemědělských techniků splněním stáže v délce 2 roky,
zakončená státní zkouškou;
v Lotyšsku:
– asistent železničního strojvůdce („vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs“),
osoba nejméně 18 let věku, odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 8 let
základního vzdělání a nejméně 4 roky odborného vzdělání; odborná příprava je zakončena zvláštní zkouškou
zaměstnavatele; průkaz způsobilosti vydává příslušný orgán na dobu 5 let;
v Nizozemsku:
– soudní vykonavatel („gerechtsdeurwaarder“),
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– výrobce zubních protéz („tandprotheticus“),
která představuje studium a odbornou přípravu:
i) v případě soudního vykonavatele („gerechtsdeurwaarder“) trvající 19 let, skládající se z 8 let povinné školní
docházky a 8 let středoškolského vzdělávání, včetně 4 let technického vzdělávání zakončeného státní zkouškou a doplněného 3 lety teoretické a praktické odborné přípravy;
ii) v případě výrobce zubních protéz („tandprotheticus“) trvající nejméně 15 let denního studia a 3 roky rozvolněné přípravy, včetně 8 let základního vzdělávání, 4 let středního všeobecného vzdělávání a 3 let odborné přípravy zahrnující teoretickou i praktickou přípravu na zubního technika, doplněné 3 lety rozvolněné přípravy
na výrobce zubních protéz a zakončené zkouškou;
v Rakousku:
– lesník („Förster“),
– technický poradce („Technisches Büro“),
– pronajímatel pracovní síly („Überlassung von Arbeitskräften – Arbeitsleihe“),
– zprostředkovatel práce („Arbeitsvermittlung“),
– investiční poradce („Vermögensberater“),
– soukromý detektiv („Berufsdetektiv“),
– strážný („Bewachungsgewerbe“),
– obchodník s nemovitostmi („Immobilienmakler“),
– správce nemovitostí („Immobilienverwalter“),
– organizátor stavby („Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer“),
– společnost zabývající se vymáháním pohledávek („Inkassobüro/Inkassoinstitut“),
která odpovídá vzdělání v celkové délce nejméně 15 let, včetně 8 let povinné školní docházky, následované
alespoň 5 lety technického nebo obchodního středoškolského studia zakončeného technickou nebo obchodní
maturitní zkouškou a doplněné nejméně 2 lety vzdělávání a výcviku na pracovišti zakončenými odbornou
zkouškou;
– pojišťovací poradce („Berater in Versicherungsangelegenheiten“),
která odpovídá vzdělání v celkové délce 15 let, včetně 6 let odborné přípravy v rámci strukturované odborné
přípravy, rozdělené na 3 roky učňovského výcviku a 3 roky odborné praxe a výcviku, zakončené zkouškou;
– stavební mistr pro plánování a technické výpočty („planender Baumeister“),
– tesařský mistr pro plánování a technické výpočty („planender Zimmermeister“),
která odpovídá vzdělání v celkové délce nejméně 18 let včetně nejméně 9 let odborné přípravy rozdělené na
4 roky středoškolského technického studia a 5 let odborné praxe a výcviku zakončené odbornou zkouškou,
která opravňuje vykonávat povolání a připravovat učně, pokud se taková odborná příprava týká práva plánovat
stavby, provádět technické
výpočty a stavební dozor („privilegium Marie Terezie“);
– účetní-podnikatel („gewerblicher Buchhalter“) podle Gewerbeordnung 1994 (živnostenský řád z roku 1994);
– samostatný účetní („selbständiger Buchhalter“) podle Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe 1999
(zákon o povoláních v oblasti veřejného účetnictví z roku 1999);
v Polsku:
– diagnostik provádějící zkoušky způsobilosti motorových vozidel k provozu na stanici kontroly vozidel na základní úrovni („diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym
zakresie badań“), která odpovídá 8 letům základního vzdělání a 5 letům středního odborného vzdělání v oblasti motorových vozidel a 3 letům praxe v opravně vozidel nebo v automechanické dílně, jež zahrnuje 51
hodin základní odborné přípravy v kontrole způsobilosti motorových vozidel k provozu a složení zkoušky
způsobilosti;
– diagnostik provádějící zkoušky způsobilosti motorových vozidel k provozu na okresní stanici kontroly vozidel
(„diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów“),která od-
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povídá 8 letům základního vzdělání a 5 letům středního odborného vzdělání v oblasti motorových vozidel a 4
letům praxe v opravně vozidel nebo v automechanické dílně, jež zahrnuje 51 hodin základní odborné přípravy
v kontrole způsobilosti motorových vozidel k provozu a složení zkoušky způsobilosti;
– diagnostik provádějící zkoušky způsobilosti motorových vozidel k provozu na stanici kontroly vozidel („diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów“),
která odpovídá:
i) 8 letům základního vzdělání a 5 letům středního odborného vzdělání v oblasti motorových vozidel a 4 letům
praxe v opravně vozidel nebo v automechanické dílně, nebo
ii) 8 letům základního vzdělání a 5 letům středního odborného vzdělání v oblasti jiné než v oblasti motorových
vozidel a 8 letům praxe v opravně vozidel nebo v automechanické dílně a zahrnuje celkem 113 hodin úplné
odborné přípravy zahrnující základní a specializovanou přípravu, se zkouškami po každém stupni.
Délka v hodinách a obecný obsah jednotlivých kursů v rámci úplné odborné přípravy pro diagnostika jsou odděleně uvedeny v nařízení ministra infrastruktury ze dne 28. listopadu 2002 o podrobných požadavcích na diagnostiky (Úřední věstník z roku 2002, č. 208, pol. 1769);
– výpravčí („dyżurny ruchu“),
která odpovídá 8 letům základního vzdělání a 4 rokům středního odborného vzdělání se zaměřením na železniční dopravu, následovanému přípravným kursem pro práci jako výpravčí v délce 45 dnů a složením zkoušky
způsobilosti, nebo která odpovídá 8 letům základního vzdělání a 5 rokům středního odborného vzdělání se
zaměřením na železniční dopravu, následovanému přípravným kursem pro práci jako výpravčí v délce 63 dnů
a složením zkoušky způsobilosti.

5. Studium ve Spojeném království schválené jako Národní profesní kvaliﬁkace
(„National Vocational Qualiﬁcations“) nebo jako Skotské profesní kvaliﬁkace
(„Scottish Vocational Qualiﬁcations“)
Odborná příprava pro povolání:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

registrovaná veterinární sestra a ošetřovatel („listed veterinary nurse“),
důlní elektroinženýr („mine electrical engineer“),
důlní inženýr („mine mechanical engineer“),
zubní terapeut („dental therapist“),
zubní hygienik („dental hygienist“),
oční optik („dispensing optician“),
správce dolu („mine deputy“),
konkurzní správce („insolvency practitioner“),
notář oprávněný k převodu nemovitostí („licensed conveyancer“),
první důstojník na nákladní/osobní lodi – bez omezení („ﬁrst mate – freight/passenger ships – unrestricted“),
druhý důstojník na nákladní/osobní lodi – bez omezení („second mate – freight/passenger ships – unrestricted“),
– třetí důstojník na nákladní/osobní lodi – bez omezení („third mate – freight passenger ships unrestricted“),
– palubní důstojník na nákladní/osobní lodi – bez omezení („deck ofﬁcer – freight/passenger ships – unrestricted“),
– strojní důstojník na nákladní/osobní lodi – neomezená oblast obchodování („engineer ofﬁcer – freight/passenger ships – unlimited trading area“),
– odborně způsobilá osoba pro řízení nakládání s odpady („certiﬁed technically competent person in waste
management“), která vede k získaní kvaliﬁkací schválených jako Národní profesní kvaliﬁkace („National
Vocational Qualiﬁcations“) nebo ve Skotsku schválených jako Skotské profesní kvaliﬁkace („Scottish Vocational Qualiﬁcations“) a odpovídá úrovním 3 a 4 Národního rámce profesních kvaliﬁkací Spojeného království
(„United Kingdom National Framework of Vocational Qualiﬁcations“).
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Tyto úrovně jsou vymezeny takto:
– úroveň 3: způsobilost vykonávat velký rozsah různých pracovních úkolů v celé řadě oblastí a většina z nich
je složitá a není rutinní. Je v nich zahrnuta značná odpovědnost, samostatnost a často je požadován dozor nad
ostatními nebo poskytování rad ostatním,
– úroveň 4: způsobilost vykonávat velký rozsah složitých technických a odborných pracovních úkolů v celé
řadě oblastí a se značným stupněm osobní odpovědnosti a samostatnosti. Funkce vykonávané na této úrovni
zahrnují často odpovědnost za práci vykonávanou ostatními osobami a rozdělování zdrojů.

[1] Od 1. června 1994 bylo profesní označení „Krankengymnast(in)“ nahrazeno označením „Physiotherapeut(in)“. Nicméně příslušníci tohoto povolání, kteří obdrželi diplomy před tímto datem, mohou, pokud chtějí, i nadále užívat dřívější označení „Krankengymnast(in)“.
--------------------------------------------------------------------------
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PŘÍLOHA III
Seznam regulovaného vzdělávání a odborné přípravy podle čl. 13 odst. 2 třetího pododstavce
Ve Spojeném království:
Regulované vzdělávání a odborná příprava vedoucí k získaní kvaliﬁkací schválených jako Národní profesní kvaliﬁkace („National Vocational Qualiﬁcations“) nebo ve Skotsku schválených jako Skotské profesní kvaliﬁkace
(„Scottish Vocational Qualiﬁcations“) na úrovni 3 a 4 Národního rámce profesních kvaliﬁkací Spojeného království („United Kingdom National Framework of Vocational Qualiﬁcations“).
Tyto úrovně jsou vymezeny takto:
– úroveň 3: způsobilost vykonávat velký rozsah různých pracovních úkolů v celé řadě oblastí a většina z nich
je složitá a není rutinní. Je v nich zahrnuta značná odpovědnost, samostatnost a často je požadován dozor nad
ostatními nebo poskytování rad ostatním,
– úroveň 4: způsobilost vykonávat velký rozsah složitých technických a odborných pracovních úkolů v celé
řadě oblastí a se značným stupněm osobní odpovědnosti a samostatnosti. Funkce vykonávané na této úrovni
zahrnují často odpovědnost za práci vykonávanou ostatními osobami a rozdělování zdrojů.
V Německu:
Následující regulované vzdělávání:
– regulované vzdělávání připravující na výkon povolání technického asistenta („technishe(r) Assistent(in)“),
obchodního asistenta („kaufmänische(r) Assistent(in)“), sociálních povolání („soziale Berufe“) a povolání diplomovaných instruktorů dýchaní a správné výslovnosti („staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)“) v celkové délce nejméně 13 let, které vyžaduje úspěšné ukončení středoškolského studia („mittlerer
Bildungsbschluss“), a zahrnuje:
i) nejméně 3 roky [1] odborné přípravy na specializované škole („Fachschule“) zakončené zkouškou a případně
doplněné specializovaným studiem v délce 1 roku nebo 2 let rovněž zakončeným zkouškou, nebo
ii) nejméně 2,5 roku na specializované škole („Fachschule“) zakončené zkouškou a doplněné odbornou praxí
v délce nejméně 6 měsíců nebo stáží ve schváleném zařízení v délce nejméně 6 měsíců, nebo
iii) nejméně 2 roky na specializované škole („Fachschule“) zakončené zkouškou a doplněné odbornou praxí
v délce nejméně 1 roku nebo stáží ve schváleném zařízení v délce nejméně 1 roku;
– regulované vzdělávání pro výkon povolání diplomovaného („staatlich geprüft“) technika („Techniker(in)“),
ekonoma („Betriebswit(in)“), návrháře („Gestalter(in)“), pomocníka v rodině („Familienpﬂeger(in)“) v celkové délce nejméně 16 let, jehož podmínkou je úspěšné ukončení povinné školní docházky nebo rovnocenného
vzdělání (v délce nejméně 9 let) a úspěšné ukončení studia na příslušné odborné škole („Berufsschule“) v délce nejméně 3 let a které po ukončení alespoň 2 let odborné praxe zahrnuje denní studium a odbornou přípravu
v délce alespoň 2 let nebo rozvolněné studium a odbornou přípravu odpovídající délky;
– regulované vzdělávání a regulovaná další příprava v zaměstnání o celkové délce nejméně 15 let, kde je obecným předpokladem úspěšné ukončení povinné školní docházky (v délce nejméně 9 let) a odborné přípravy
(obvykle 3 roky), a zpravidla zahrnuje alespoň dva roky odborné praxe (ve většině případů 3 roky) a zkoušku
v rámci další přípravy v zaměstnání, přičemž příprava na ni obecně vyžaduje studium, která buď probíhá souběžně s odbornou praxí (nejméně 1000 hodin), nebo má formu denního studia (po dobu nejméně 1 roku).
Německé orgány zašlou Komisi a ostatním členským státům seznam oborů odborné přípravy, na které se
vztahuje tato příloha.
V Nizozemsku:
– regulované vzdělávání v celkové délce nejméně 15 let, jehož podmínkou je úspěšné ukončení 8 let základního vzdělávání a 4 let středního všeobecného vzdělávání („MAVO“) nebo přípravného odborného vzdělávání
(„VBO“) nebo středního všeobecného vzdělávání vyššího stupně a které vyžaduje ukončení 3 nebo 4 let vzdělávání ve vzdělávacím zařízení pro střední odborné vzdělávání („MBO“) zakončené zkouškou;
– regulované vzdělávání v celkové délce nejméně 16 let, jehož podmínkou je úspěšné ukončení 8 let základního
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vzdělávání a alespoň 4 let přípravného odborného vzdělávání („VBO“) nebo středního všeobecného vzdělávání vyššího stupně a které vyžaduje ukončení alespoň 4 let odborného vzdělávání v učňovském systému,
zahrnujícího každý týden alespoň jeden den teoretické přípravy ve škole a v další dny praktický výcvik ve
středisku výcviku nebo v podniku, které je zakončené zkouškou druhého nebo třetího stupně.
Nizozemské orgány zašlou Komisi a ostatním členským státům seznam oborů odborné přípravy, na které se
vztahuje tato příloha.
V Rakousku:
– studium na vyšších odborných školách („Berufsbildende Höhere Schulen“) a vyšších vzdělávacích zařízeních
pro zemědělství a lesnictví („Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten“), včetně zvláštních forem
(„einschliesslich der Sonderformen“), jejichž struktura a úroveň jsou stanoveny právními a správními předpisy.
Tyto obory mají celkovou délku nejméně 13 let a zahrnují 5 let odborné přípravy, zakončené závěrečnou
zkouškou, jejíž složení je důkazem odborné způsobilosti;
– studium na mistrovských školách („Meisterschulen“), v mistrovských třídách („Meisterklassen“), podnikových mistrovských školách („Werkemeisterschulen“) nebo školách stavebních řemesel („Bauhandwerkeschulen“), jejichž struktura a úroveň jsou stanoveny právními a správními předpisy.
Toto studium má celkovou délku nejméně 13 let, které zahrnují 9 let povinné školní docházky a poté buď nejméně
3 roky odborné přípravy na specializované škole, nebo nejméně 3 roky odborné přípravy ve ﬁrmě a souběžně
s tím na odborné škole („Berufsschule“), zakončené v obou případech zkouškou a potom doplněné úspěšným
ukončením alespoň 1 roku studia na mistrovské škole („Meisterschule“), v mistrovských třídách („Meisterklassen“), v podnikové mistrovské škole („Werkemeisterschule“) nebo na škole stavebních řemesel („Bauhandwerkeschule“). Ve většině případů je celková délka studia nejméně 15 let, zahrnující období odborné praxe, která buď
předchází studiu v těchto zařízeních, nebo je doprovázena rozvolněným studiem (alespoň 960 hodin).Rakouské
orgány zašlou Komisi a ostatním členským státům seznam oborů odborné přípravy, na které se vztahuje tato
příloha.

[1] Minimální délka může být zkrácena ze 3 na 2 roky, pokud dotyčná osoba má kvaliﬁkaci nezbytnou k přijetí
na vysokou školu („Abitur“), tj. 13 let předchozího vzdělávání a odborné přípravy, nebo kvaliﬁkaci nezbytnou
k přijetí na „Fachhochschule“ („Fachhochschulreife“), tj. 12 let předchozího vzdělávání a odborné přípravy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PŘÍLOHA IV
Činnosti související s kategoriemi odborné praxe podle článků 17, 18 a 19

Seznam I
Oddíly zahrnuté směrnicí 64/427/EHS ve znění směrnice 69/77/EHS a směrnicemi 68/366/EHS a 82/489/EHS
1 Směrnice 64/427/EEC
(směrnice o liberalizaci 64/429/EHS)
Klasiﬁkace NICE (odpovídá oddílům 23 – 40 ISIC)
Oddíl | 23 | Výroba textilií |
232 | Výroba a zpracování textilních materiálů na vlnařských strojích |
233 | Výroba a zpracování textilních materiálů na bavlnářských strojích |
234 | Výroba a zpracování textilních materiálů na hedvábnických strojích |
235 | Výroba a zpracování textilních materiálů pomocí strojů na len a konopí |
236 | Jiná textilní vlákna (juta, pevná vlákna atd.), provaznické zboží |
237 | Výroba pleteného a háčkovaného zboží |
238 | Konečná úprava textilií |
239 | Jiná textilní odvětví |
Oddíl | 24 | Výroba obuvi, oděvů a lůžkovin |
241 | Strojní výroba obuvi (kromě gumové a dřevěné) |
242 | Ruční výroba a opravy obuvi |
243 | Výroba oděvů (kromě kožichů) |
244 | Výroba matrací a lůžkovin |
245 | Odvětví kůže a kožešin |
Oddíl | 25 | Výroba dřeva a korku, kromě výroby nábytku |
251 | Řezání a průmyslová příprava dřeva |
252 | Výroba polotovarů ze dřeva |
253 | Sériová výroba dřevěných stavebních prvků včetně podlah |
254 | Výroba dřevěných obalů |
255 | Výroba ostatních dřevěných výrobků (kromě nábytku) |
259 | Výroba předmětů ze slámy, korku, košíkářského zboží, proutěného pletiva, výroba kartáčů |
Oddíl | 26 | 260 Výroba dřevěného nábytku |
Oddíl | 27 | Výroba papíru a papírových produktů |
271 | Výroba buničiny, papíru a kartónu |
272 | Zpracování papíru a kartónu a výroba předmětů z buničiny |
Oddíl | 28 | 280 Tisk, vydavatelství a související činnosti |
Oddíl | 29 | Kožedělný průmysl |
291 | Koželužny a úpravny usní |
292 | Výroba koženého a obdobného zboží |
Oddíl | ex 30 | Výroba gumových a plastových výrobků, umělých vláken a škrobových výrobků |
301 | Zpracování gumy a azbestu |
302 | Zpracování plastických hmot |
303 | Výroba umělých vláken |
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Oddíl | ex 31 | Chemický průmysl |
311 | Výroba základních chemických látek a jejich další zpracování |
312 | Specializovaná výroba chemických výrobků s hlavním určením pro průmyslové a zemědělské účely (včetně
výroby rostlinných nebo živočišných tuků a olejů pro průmyslové využití skupiny 312 ISIC) |
313 | Specializovaná výroba chemických výrobků s hlavním určením pro domácí spotřebu nebo kancelářské
použití (kromě výroby zdravotnických a farmaceutických výrobků (skupina ex 319 ISIC)) |
Oddíl | 32 | 320 Ropný průmysl |
Oddíl | 33 | Výroba nekovových výrobků z nerostných hmot |
331 | Výroba stavebních výrobků z pálené hlíny |
332 | Výroba skla a skleněných předmětů |
333 | Výroba keramických předmětů, porcelánu a keramiky a žárovzdorného zboží |
334 | Výroba cementu, vápna a sádry |
335 | Výroba stavebních výrobků z betonu, cementu a sádry |
339 | Zpracování kamene a výroba jiných nekovových výrobků z nerostných hmot |
Oddíl | 34 | Výroba a primární zpracování železných a neželezných kovů |
341 | Železářský průmysl (deﬁnovaný ve Smlouvě o ESUO, včetně hutnických integrovaných koksoven) |
342 | Výroba ocelových trubek |
343 | Tažení drátů, tažení za studena, válcování pásové oceli, tváření za studena |
344 | Výroba a primární zpracování neželezných kovů |
345 | Slévárny železných a neželezných kovů |
Oddíl | 35 | Výroba kovových výrobků (kromě strojů a dopravních zařízení) |
351 | Kování, těžké lisování, zápustkové kování |
352 | Sekundární zpracování a povrchová úprava kovů |
353 | Kovové konstrukce |
354 | Výroba parních kotlů, nádrží a dalších průmyslových dutých výrobků |
355 | Výroba nástrojů a nářadí a hotových kovových výrobků (kromě elektrických zařízení) |
359 | Pomocné strojírenské činnosti |
Oddíl | 36 | Výroba neelektrických strojů |
361 | Výroba zemědělských strojů a traktorů |
362 | Výroba kancelářských strojů |
363 | Výroba obráběcích strojů pro zpracování kovů, nářadí a nástrojů pro stroje |
364 | Výroba strojů pro textilní průmysl a jejich doplňků, výroba šicích strojů |
365 | Výroba strojů a zařízení pro potravinářský průmysl a pro chemický průmysl a související odvětví |
366 | Výroba strojů a zařízení pro doly, slévárny oceli a litiny, pro stavebnictví; výroba mechanického manipulačního zařízení |
367 | Výroba manipulačního vybavení |
368 | Výroba strojů pro jiné konkrétní průmyslové účely |
369 | Výroba jiných neelektrických strojů a přístrojů |
Oddíl | 37 | Elektrotechnika |
371 | Výroba elektrických vodičů a kabelů |
372 | Výroba motorů, generátorů, transformátorů, rozvaděčů a obdobného vybavení pro dodávku elektrické energie |
373 | Výroba elektrického zařízení pro přímé obchodní využití |
374 | Výroba telekomunikačního vybavení, elektroměrů, jiných měřicích přístrojů a elektrického zdravotnického
vybavení |
375 | Výroba elektronického zařízení, rozhlasových a televizních přijímačů a elektroakustického zařízení |
376 | Výroba elektrických přístrojů pro domácnosti |
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377 | Výroba svítidel a osvětlovací techniky |
378 | Výroba baterií a akumulátorů |
379 | Opravy, montáž a odborná technická instalace (instalace elektrického zařízení) |
Oddíl ex | 38 | Výroba dopravního zařízení |
383 | Výroba motorových vozidel a jejich částí |
384 | Opravy motorových vozidel, motocyklů a jízdních kol |
385 | Výroba motocyklů, jízdních kol a jejich částí |
389 | Výroba dopravního zařízení jinde nezařazeného |
Oddíl | 39 | Různá výrobní odvětví |
391 | Výroba přesných přístrojů a měřicích a kontrolních nástrojů |
392 | Výroba zdravotnickochirurgických nástrojů a vybavení a ortopedických přístrojů (kromě ortopedické obuvi) |
393 | Výroba fotograﬁckých a optických zařízení |
394 | Výroba a oprava hodinek a hodin |
395 | Výroba zlatnických a šperkařských předmětů |
396 | Výroba a opravy hudebních nástrojů |
397 | Výroba her, hraček a sportovního zboží |
399 | Ostatní výrobní odvětví |
Oddíl | 40 | Stavebnictví |
400 | Stavebnictví (nespecializované); demolice |
401 | Výstavba budov (obytných nebo jiných) |
402 | Stavebnictví; stavby silnic, mostů, železnic atd. |
403 | Instalační práce |
404 | Dekorační a dokončovací práce |

2 Směrnice 68/366/EHS
(směrnice o liberalizaci 68/365/EHS)
Klasiﬁkace NICE
Oddíl | 20A | 200 Výroba živočišných a rostlinných tuků a olejů |
20B | Potravinářský průmysl (kromě výroby nápojů) |
201 | Porážení, zpracování a konzervování masa |
202 | Mléko a mléčné výrobky |
203 | Konzervování a nakládání ovoce a zeleniny |
204 | Konzervování ryb a dalších mořských produktů |
205 | Výroba mlýnských výrobků |
206 | Výroba pekárenských výrobků, včetně sucharů a sušenek |
207 | Cukrovarnictví |
208 | Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek |
209 | Výroba různých potravinářských výrobků |
Oddíl | 21 | Výroba nápojů |
211 | Výroba ethylalkoholu kvašením, výroba droždí a lihovin |
212 | Výroba vína a obdobných nesladových alkoholických nápojů |
213 | Pivovarnictví a sladovnictví |
214 | Výroba nealkoholických nápojů a vody sycené oxidem uhličitým |
ex 30 | Výroba gumových výrobků, plastových materiálů, umělých nebo syntetických vláken a škrobových produktů |
304 | Výroba škrobových produktů |
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3 Směrnice 82/489/EHS
Klasiﬁkace ISIC
ex 855 | Kadeřnictví (kromě pedikérských služeb a odborných škol pro pracovníky salónů krásy a kadeřníky) |

Seznam II
Oddíly směrnic 75/368/EHS, 75/369/EHS a 82/470/EHS
1 Směrnice 75/368/EHS (činnosti uvedené v čl. 5 odst. 1)
Klasiﬁkace ISIC
ex 04 | Rybolov |
043 | Rybolov ve vnitrozemských vodách |
ex 38 | Výroba dopravního zařízení |
381 | Stavby a opravy lodí |
382 | Výroba železničního vybavení |
386 | Výroba letadel (včetně kosmického vybavení) |
ex 71 | Činnosti spojené s dopravou a činnosti jiné než doprava těchto oddílů: |
ex 711 | Služby poskytované ve spacích a jídelních vozech; údržba železničního vozového parku v opravnách;
úklid vagonů |
ex 712 | Údržba vozového parku pro městskou, příměstskou a meziměstskou osobní dopravu |
ex 713 | Údržba vozového parku pro silniční osobní dopravu (jako jsou motorová vozidla, autobusy, taxi) |
ex 714 | Provoz a údržba vybavení souvisejícího se silniční dopravou (jako jsou silnice, tunely a silniční mosty,
kde se platí mýtné, silniční sklady zboží, parkoviště, autobusová a tramvajová depa) |
ex 716 | Činnosti spojené s vnitrostátní vodní dopravou (jako je provoz a údržba splavných toků, přístavů a jiných
zařízení pro vnitrostátní vodní dopravu; remorkážní a pilotážní služby v přístavech, balisáž, nakládání a vykládání lodí a jiné obdobné činnosti, jako je zachraňování plavidel, vlečení a provozování úschovny loděk) |
73 | Komunikace: poštovní služby a telekomunikace |
ex 85 | Osobní služby |
854 | Prádelny a jejich služby, chemické čištění a barvení |
ex 856 | Fotograﬁcká studia: portréty a obchodní fotograﬁe, kromě novinářských fotograﬁí |
ex 859 | Osobní služby jinde neuvedené (pouze údržba a úklid budov nebo sídel) |
2 Směrnice 75/369/EHS (článek 6: pokud je činnost považována za průmyslovou nebo řemeslnou)
Klasiﬁkace ISIC
Ambulantní výkon těchto činností:
a) koupě a prodej zboží:
– ambulantními prodejci nebo podomními obchodníky (skupina ex 612 ISIC),
– na krytých tržištích mimo stálá prodejní zařízení a na otevřených tržištích;
b) činnosti, pro které platí již přijatá přechodná opatření, která výslovně vylučují nebo neuvádějí jejich ambulantní výkon.
3 Směrnice 82/470/EHS (čl. 6 odst. 1 a 3)
Skupiny 718 a 720 klasiﬁkace ISIC
Činnosti zahrnují zejména:
– organizování, nabídku k prodeji a prodej, paušálně nebo za provizi, jednotlivých nebo hromadných položek (doprava, ubytování, strava, výlety atd.) cesty nebo pobytu, nezávisle na důvodu cestování (čl. 2 bod B písm. a)),
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– jednání jako zprostředkovatel mezi provozovateli různých druhů dopravy a osobami, které odbavují nebo nechávají odbavovat zboží, jakož i provozování souvisejících činností:
aa) uzavíráním smluv s provozovateli dopravy na účet příkazce,
bb) výběrem druhu dopravy, podniku a trasy považovaných za nejvýhodnější pro příkazce,
cc) přípravou technických hledisek dopravy (např. balení nezbytné pro dopravu); prováděním různých vedlejších
operací v dopravě (např. zajištěním ledu pro chladicí vozy),
dd) plněním formalit spojených s dopravou, jako je vystavování nákladních listů; sběrem a výdejem zásilek,
ee) koordinací různých fází dopravy, zajištěním průjezdu, dosílky, překládky a jiných dokončovacích operací,
ff) sjednáváním dopravného pro dopravce a možností dopravy pro osoby, které zboží odbavují nebo nechávají
odbavovat:
– odhad dopravních nákladů a kontrola vyúčtování,
– výkon některých trvalých nebo příležitostných úkonů jménem a na účet majitele lodi nebo námořního dopravce (s přístavními orgány, provozovateli lodí atd.).
[Činnosti podle čl. 2 bodu A písm. a), b) a d)].

Seznam III
Směrnice 64/222/EHS, 68/364/EHS, 68/368/EHS, 75/368/EHS, 75/369/EHS, 70/523/EHS a 82/470/EHS
1 Směrnice 64/222/EEC
(směrnice o liberalizaci 64/223/EHS a 64/224/EHS)
1. Nezávislá velkoobchodní činnost, s výjimkou oblasti léčiv a farmaceutických výrobků, toxických výrobků
a patogenních původců a oblasti uhlí (skupina ex 611).
2. Profesní činnosti zprostředkovatele, který je pověřen jednou nebo několika osobami pro sjednávání nebo uzavírání obchodních transakcí jménem a na účet těchto osob.
3. Profesní činnosti zprostředkovatele, který, aniž by byl trvale pověřen, spojuje osoby, které chtějí uzavřít smlouvu přímo, připravuje jejich obchodní transakci nebo pomáhá při jejím uzavírání.
4. Profesní činnosti zprostředkovatele, který uzavírá obchodní transakce svým jménem na účet jiného.
5. Profesní činnosti zprostředkovatele, který provozuje na účet jiného velkoobchodní aukční prodej.
6. Profesní činnosti zprostředkovatele, který jde ode dveří ke dveřím a shání zakázky.
7. Profesionální poskytování služeb zprostředkovatelem, který je zaměstnancem jednoho nebo několika obchodních, průmyslových nebo řemeslných podniků.
2 Směrnice 68/364/EHS
(směrnice o liberalizaci 68/363/EHS)
Skupina ex 612 ISIC: Maloobchod
Vyloučené činnosti:
012 | Pronájem zemědělských strojů |
640 | Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájem |
713 | Pronájem automobilů, vozů a koní |
718 | Pronájem železničních vozů a vagonů |
839 | Pronájem strojů pro obchody |
841 | Rezervace vstupenek v kinech a pronájem kinematograﬁckých ﬁlmů |
842 | Rezervace vstupenek v divadlech a pronájem divadelního vybavení |
843 | Pronájem lodí, jízdních kol, automatů na mince |
853 | Pronájem zařízených pokojů |
854 | Pronájem vypraného prádla |
859 | Pronájem ošacení |
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3 Směrnice 68/368/EHS
(směrnice o liberalizaci 68/367/EEC)
Klasiﬁkace ISIC
Oddíl ex 85 ISIC
1. | Restaurace a prodej nápojů (skupina 852 ISIC). |
2. | Hotely a obdobná zařízení, kempy (skupina 853 ISIC). |
4 Směrnice 75/368/EHS (článek 7)
Veškeré činnosti uvedené v příloze směrnice 75/368/EHS, kromě činností uvedených v čl. 5 odst. 1 zmíněné
směrnice (seznam II bod 1 této přílohy).
Klasiﬁkace ISIC
ex 62 | Banky a jiné peněžní ústavy |
ex 620 | Společnosti pro nákup a prodej patentů a licenční společnosti |
ex 71 | Doprava |
ex 713 | Silniční osobní doprava, kromě dopravy motorovými vozidly |
ex 719 | Potrubní doprava tekutých uhlovodíků a jiných tekutých chemických produktů |
ex 82 | Veřejně prospěšné služby |
827 | Činnost knihoven, muzeí, botanických a zoologických zahrad |
ex 84 | Rekreační služby |
843 | Rekreační služby jinde neuvedené: sportovní činnosti (sportovní hřiště, organizace sportovních akcí atd.),
s výjimkou činností sportovních instruktorůoddechové činnosti (dostihové stáje, sportoviště, dostihová závodiště
atd.)ostatní rekreační činnosti (cirkusy, zábavní parky a jiné druhy zábavy) |
ex 85 | Osobní služby |
ex 851 | Domácí služby |
ex 855 | Salóny krásy a služby manikérů, kromě služeb pedikérů a odborných škol pro pracovníky salónů krásy
a kadeřníky |
ex 859 | Osobní služby jinde neuvedené, kromě činnosti sportovních a paralékařských masérů a horských průvodců, rozdělené takto: dezinfekce a boj proti škodlivým živočichůmpronájem ošacení a úschova předmětůsňatkové kanceláře a obdobné službyastrologie, věštectví apod.hygienické služby a související činnostipohřebnictví
a údržba hřbitovůprůvodci a tlumočníci |
5 Směrnice 75/369/EHS (článek 5)
Ambulantní výkon těchto činností:
a) koupě a prodej zboží
– ambulantními prodejci nebo podomními obchodníky (skupina ex 612 ISIC)
– na krytých tržištích mimo stálá prodejní zařízení a na otevřených tržištích
b) činnosti, pro které platí již přijatá přechodná opatření, která výslovně vylučují nebo neuvádějí jejich ambulantní výkon.
6 Směrnice 70/523/EHS
Samostatně výdělečné činnosti v oblasti velkoobchodu s uhlím a zprostředkovatelské činnosti v obchodu s uhlím
(třída ex 6112 klasiﬁkace ISIC)
7 Směrnice 82/470/EHS (čl. 6 odst. 2)
[Činnosti uvedené v čl. 2 bodu A písm. c) a e), bodu B písm. b) bodu C a bodu D]
Tyto činnosti zahrnují zejména:
– pronájem železničních vozů nebo vagonů pro přepravu osob nebo zboží
– jednání jako zprostředkovatel při nákupu, prodeji, nebo pronájmu lodí
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– přípravu, sjednávání a uzavírání smluv pro přepravu vystěhovalců
– přijímání všech předmětů a zboží do úschovy na účet ukladatele, v celním režimu či mimo něj, ve skladech,
obecných skladištích, skladech nábytku, chladírnách, silech atd.
– vystavování dokladů zastupujících uložený předmět nebo zboží
– zajištění ohrad, krmiva a výběhů pro dobytek dočasně umístěný před prodejem nebo během průjezdu na trh
nebo z trhu
– provádění kontroly nebo technického posouzení motorových vozidel
– měření, vážení a kalibrování zboží.
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Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání
platný ve školním roce 2010/20111)
Seznam zachycuje stav ke dni 1. 10. 2010. Přehled učebnic, kterým byla udělena schvalovací doložka po tomto
datu, je průběžně zveřejňován ve Věstníku MŠMT.
O učebnicích jsou uvedeny tyto údaje:
autor: název učebnice; číslo vydání, kterému byla udělena schvalovací doložka
číslo jednací schvalovací
doložky

datum vydání schvalovací
doložky

nakladatelství

termín platnosti
schvalovací doložky

orientační cena podle
sdělení nakladatelství

*) papír – P

materiál nosiče
učebnice*)

Informace, zda je učebnice
součástí ucelené řady
učebnic (SUŘ)

Upozornění: Vs současné době se v základních školách vyučuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání (v 5. ročníku podle postupně ukončovaných předchozích vzdělávacích programů Základní
škola, Obecná škola, Národní škola). Speciﬁkace předmětu a ročníku v názvu učebnice proto nemusí přesně
odpovídat názvům předmětů a rozložení učiva do předmětů a ročníků v jednotlivých školních vzdělávacích programech. Výběru učebnic je proto třeba věnovat náležitou pozornost. Cena učebnice uvedená v tomto seznamu
je pouze orientační, na aktuální ceny se informujte u Vašeho dodavatele.

Český jazyk a literatura (1. stupeň)
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): 111

Dvorský, L.; Staudková, H.: 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): 96/116

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): 95/115

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): 103/129

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 27

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): po 15
cena (v Kč): 56

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): 52 + 50

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 60

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 60

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): 35

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): 54 + 56

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

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 40

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

1) § 27 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
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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 15

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

cena (v Kč): po 15

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): 50

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

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

cena (v Kč): 94/117
cena (v Kč): 83/103

Bradáčová, L. a kol.: Čítanka pro 3. ročník; 1. ediční řada; vydání: 3., platnost doložky prodloužena
čj.: 22058/2006-22

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

cena (v Kč): 95/115

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

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

cena (v Kč): 95/119

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

cena (v Kč): 97/119

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

cena (v Kč): 129

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

cena (v Kč): 100
cena (v Kč): 32 + 30

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): 28

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): 40

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

cena (v Kč): 42

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

ze dne: 10.10.2006

platí do: 10.10.2012

ze dne: 7.8.2007

platí do: 7.8.2013

cena (v Kč): 119
cena (v Kč): 83/103 + 34

Melichárková, I; Švecová, L.: Český jazyk pro 2. ročník (učebnice, pracovní sešit, písanka 1, 2); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 6295/2009-22

ze dne: 9.6.2009

platí do: 9.6.2015

cena (v Kč):

Stéblová, M.; Stuchlíková, M.; Švejdová, V.: Český jazyk pro 3. ročník; vydání: 1. platnost doložky prodloužena
čj.: 6166/2010-22

ze dne: 12.4.2010

platí do: 12.4.2016

cena (v Kč): 149

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

ze dne: 7.7.2005

platí do: 7.7.2011

ze dne: 19.7.2007

cena (v Kč): 139

ze dne: 8.1.2008

platí do: 19.7.2013

cena (v Kč): 139

platí do: 8.1.2014

ze dne: 8.9.2005
ze dne: 8.9.2005

platí do: 8.9.2011

ze dne: 25.2.2009

SUŘ

Alter
nosič: P
nosič: P
nosič: P
nosič: P
nosič: P

SUŘ
SUŘ
SUŘ
SUŘ
SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P
nosič: P

SUŘ
SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Dialog
nosič: P

SUŘ

Dialog
nosič: P
nosič: P

platí do: 8.9.2011

platí do: 25.2.2015

nosič: P

SUŘ
SUŘ
SUŘ

Dialog

cena (v Kč): 129

nosič: P

SUŘ

Dialog
SUŘ

Dialog
cena (v Kč): 129

Burianová, H.; Jízdná, L.; Tarábková, M.; Halasová, J.: Český jazyk pro 2. ročník (učebnice, pracovní sešit k mluvnici,
písanka 1, 2); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 4521/2009-22

nosič: P

nosič: P

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

SUŘ

Alter

cena (v Kč): 139 + 39 + po 29 +
celkem 49

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

nosič: P

Dialog

Melichárková, I.; Štěpán, L.; Švecová, L.: Český slabikář (učebnice, sešity Hurá do abecedy, Zápasíme s tužkou 1 - 2,
Písanka 1 - 5); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 29067/2007-22

SUŘ

Dialog

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

nosič: P

Alter

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

SUŘ

Alter

Alter

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

nosič: P

Alter

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

SUŘ

Alter

Alter

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

nosič: P

Alter

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

SUŘ

Alter

Alter

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

Alter
nosič: P

cena (v Kč): 74 + 43 + po 22

nosič: P

SUŘ

Didaktis
nosič: P

SUŘ
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Burianová, H.; Jízdná, L.; Nováková, P.; Volf, P.; Halasová, J.: Český jazyk pro 3. ročník (učebnice, pracovní sešit k učebnici,
písanka 1, 2); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 8261/2010-22

ze dne: 18.5.2010

platí do: 18.5.2016

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: 5.8.2005

platí do: 5.8.2011

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: 6.2.2007

platí do: 6.2.2013

cena (v Kč): 109 + 57

Grolichová, S.; Halasová, J.: Čítanka pro 2. ročník základní školy; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 4521/2009-22

ze dne: 25.2.2009

platí do: 25.2.2015

cena (v Kč):

Krupárová, P.; Nováková, P.: Čítanka pro 3. ročník základní školy; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 8261/2010-22

ze dne: 18.5.2010

platí do: 18.5.2016

cena (v Kč): 97

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

ze dne: 5.8.2005

platí do: 5.8.2011

ze dne: 6.2.2007

platí do: 6.2.2013

cena (v Kč): 139
cena (v Kč): 139

Kozlová, M.; Tarábek, P.; Halasová, J.: Písmenkář, Slabikář, Velká písanka, Malá písanka 1 - 3, Průvodce k učebnicím pro
1. ročník základní školy; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 17911/2008-22

ze dne: 5.9.2008

platí do: 5.9.2014

cena (v Kč):

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

ze dne: 16.6.2005
ze dne: 16.6.2005
ze dne: 16.6.2005
ze dne: 18.7.2007
ze dne: 11.7.2006
ze dne: 16.6.2005
ze dne: 11.7.2006
ze dne: 16.6.2005

ze dne: 11.7.2006
ze dne: 11.7.2006

platí do: 16.6.2011

cena (v Kč): 105

ze dne: 10.3.2006

platí do: 18.7.2013

cena (v Kč): 119

platí do: 11.7.2012

cena (v Kč): 64

ze dne: 10.3.2006

platí do: 16.6.2011

cena (v Kč): 60

platí do: 11.7.2012

cena (v Kč): 59

platí do: 16.6.2011

cena (v Kč): 60

platí do: 11.7.2012

cena (v Kč): 59 + 59 + 63

ze dne: 10.3.2006

platí do: 11.7.2012

cena (v Kč): 59

platí do: 10.3.2012

cena (v Kč): 75

platí do: 10.3.2012

cena (v Kč): 79

platí do: 10.3.2012

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: 10.3.2006

platí do: 10.3.2012

cena (v Kč): 79

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

ze dne: 16.11.2004
ze dne: 28.5.2008

platí do: 16.11.2010

ze dne: 23.6.2009
ze dne: 21.6.2010

platí do: 28.5.2014

ze dne: 21.12.2007

SUŘ
SUŘ
SUŘ
SUŘ
SUŘ

Fortuna
nosič: P

platí do: 23.6.2015
platí do: 21.6.2016
platí do: 21.12.2013

nosič: P

SUŘ
SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P
nosič: P

SUŘ
SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

cena (v Kč): 119 + po 45

nosič: P

SUŘ
SUŘ

Fraus

cena (v Kč): 129 + 39 + 49

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
cena (v Kč): 129 + 39 + 49

Březinová, L.; Havel, J.; Stadlerová, H.: Čítanka 1; vydání: 1.
čj.: 29740/2007-22

nosič: P

nosič: P

Kosová, J.; Babušová, G.: Český jazyk 4 (učebnice a pracovní sešit 1 a 2); vydání: 1.
čj.: 8260/2010-22

nosič: P

cena (v Kč): 149

Kosová, J.; Hanušová, G.; Řeháčková, A.: Český jazyk 3 (učebnice a pracovní sešit 1 a 2); vydání: 1.
čj.: 6783/2009-22

nosič: P

Fragment

Kosová, J.; Řeháčková, A.: Český jazyk 2 (učebnice a pracovní sešit 1 a 2); vydání: 1.
čj.: 7679/2008-22

SUŘ

Didaktis

Fortuna

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

nosič: P

Fortuna

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

SUŘ

Didaktis

Fortuna

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

nosič: P

Fortuna

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

SUŘ

Fortuna

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

SUŘ

Didaktis
nosič: P

nosič: P

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

nosič: P

cena (v Kč): 35

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

SUŘ

Didaktis

platí do: 16.6.2011

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

nosič: P

nosič: P

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

SUŘ

Didaktis

cena (v Kč): 25 + 19

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

nosič: P

platí do: 16.6.2011

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

SUŘ

Didaktis

Fortuna

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

nosič: P

Didaktis

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

Didaktis

nosič: P

SUŘ

Fraus
cena (v Kč): 109

nosič: P

SUŘ
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Šebesta, K.; Váňová, K.: Čítanka 2 (učebnice a pracovní sešit spojený s písankou 1, 2, 3, 4); vydání: 1.
čj.: 11615/2008-22

ze dne: 15.7.2008

platí do: 15.7.2014

nosič: P

cena (v Kč): 139 + 49 + 55

nosič: P

Šebesta, K.; Váňová, K.: Čítanka 3 (učebnice a pracovní sešity 1, 2); vydání: 1.
čj.: 8917/2009-22

ze dne: 13.7.2009

platí do: 13.7.2015

ze dne: 3.6.2010
ze dne: 26.4.2007

platí do: 3.6.2016

cena (v Kč): 139

platí do: 26.4.2013

cena (v Kč): 140 + 60

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

ze dne: 26.4.2007

platí do: 26.4.2013

ze dne: 21.3.2007

platí do: 21.3.2013

cena (v Kč): 99

ze dne: 12.10.2007

platí do: 12.10.2013

cena (v Kč): 89

cena (v Kč): 65 + 40

Mühlhauserová, H.; Mittermayerová a kol.: Český jazyk 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2., přepracované
platnost doložky prodloužena
čj.: 9299/2009-22

ze dne: 27.5.2009

platí do: 27.5.2015

cena (v Kč):

Příborská, O.; Mühlhauserová, H.: Český jazyk 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 18702/2009-22

ze dne: 5.10.2009

platí do: 5.10.2015

cena (v Kč): 68 + 37

Chýlová, H. a kol.: Český jazyk 5 (učebnice a pracovní sešity Dokážeš psát bez chyb?, Pravopis přídavných jmen); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 16648/20093-22

ze dne: 8.9.2009

platí do: 8.9.2015

cena (v Kč): 52 + 24 + 22

Horáková, Z.; Janáčková, Z.; Procházková, E.: Čítanka pro 2. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 9358/2008-22

ze dne: 5.6.2008

platí do: 5.6.2014

cena (v Kč): 75

Janáčková, Z. a kol.: Čítanka pro 3. ročník (učebnice a písanka 1. a 2. díl); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 9789/2008-22

ze dne: 5.6.2008

platí do: 5.6.2014

cena (v Kč): 75

Janáčková, Z. a kol.: Čítanka pro 4. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 16647/2009-22

ze dne: 24.8.2009

platí do: 24.8.2015

ze dne: 7.10.2009

platí do: 7.10.2015

cena (v Kč): 115

ze dne: 20.6.2005

platí do: 20.6.2011

cena (v Kč): 115
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: 20.6.2005

platí do: 20.6.2011

cena (v Kč): po 14

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

ze dne: 20.6.2005

platí do: 20.6.2011

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: 20.6.2005

platí do: 20.6.2011

cena (v Kč): 49

Nováčková, O.; Doležalová, A.; Procházková, E.: Moje první psaní, Písanka 1. - 4. díl.; vydání 1.
čj.: 9131/2009-22

ze dne: 20.4.2009

platí do: 20.4.2015

cena (v Kč):

Nováčková, O.; Doležalová, A.; Procházková, E.: Slabikář; vydání 1.
čj.: 9131/2009-22

ze dne: 20.4.2009

platí do: 20.4.2015

ze dne: 20.4.2009

platí do: 20.4.2015

cena (v Kč):

ze dne: 8.9.2010

platí do: 8.9.2016

cena (v Kč):
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.: 17573/2010-22

ze dne: 8.9.2010

platí do: 8.9.2016

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: 7.6.2006

platí do: 7.6.2010

cena (v Kč): 63 + 24

Šrut, P.; Krejčová, Z.: Otíkova čítanka pro 1. a 2. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 1197/2008-22

ze dne: 12.3.2008

platí do: 12.3.2014

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: 23.3.2006

platí do: 23.3.2012

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: 30.3.2006

platí do: 30.3.2012

SUŘ

nosič: P

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

Nová škola
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

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

nosič: P

SUŘ

Nová škola

Šrut, P.; Mikulenková, H.: Český slabikář pro 1. ročník, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 17573/2010-22

nosič: P

Nová škola

Nováčková, O.; Doležalová, A.; Procházková, E.: Živá abeceda; vydání 1.
čj.: 9131/2009-22

SUŘ

Nová škola

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

nosič: P

Nová škola

Janáčková, Z. a kol.: Čítanka pro 5. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 18703/2009-22

SUŘ

Fraus

Fraus

Mühlhauserová, H.; Janáčková, Z.; Příborská, O.: Český jazyk 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 22732/2007-22

nosič: P

Fraus

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

SUŘ

Fraus

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

SUŘ

Fraus

Šebesta, K.; Váňová, K.: Čítanka 4; vydání: 1.
čj.: 8259/2010-22

Fraus

cena (v Kč): 139/119 + 29 + 29 29
+ 35

cena (v Kč): po 36

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
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Mikulenková, H.: Český jazyk pro 4. ročník, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 11486/2010-22

ze dne: 30.4.2010

platí do: 30.4.2016

cena (v Kč): 110

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

ze dne: 30.3.2006

platí do: 30.3.2012

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: 23.3.2006

platí do: 23.3.2012

cena (v Kč): po 15

Mikulenková, H.; Malý, R.: Český jazyk 2 (učebnice, pracovní sešit, Procvičujeme češtinu 1. a 2. díl); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 15486/2008-22

ze dne: 16.9.2008

platí do: 16.9.2014

cena (v Kč): 88 + 50 + 20 + 20

Mikulenková, H.; Malý, R.: Český jazyk 3 (učebnice a pracovní sešit I, II); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 1593/2010-22

ze dne: 22.3.2010

platí do: 22.3.2016

cena (v Kč): 84 + 15 + 15

Mikulenková, H.: Český jazyk 4 (učebnice a pracovní sešit, Procvičujeme češtinu 1. a 2. díl); vydání: 1.
čj.: 1422/2008-22

ze dne: 22.1.2008

platí do: 22.1.2014

cena (v Kč): 88 + 50 + po 20

Mikulenková, H.: Český jazyk 5 (učebnice a pracovní sešit, Procvičujeme češtinu 1. a 2. díl); vydání: 1.
čj.: 2714/2008-22

ze dne: 7.5.2008

platí do: 7.5.2014

cena (v Kč): 88 + 50 + po 20

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

ze dne: 6.8.2004

ze dne: 6.8.2004
ze dne: 16.9.2008

ze dne: 23.6.2009

ze dne: 19.7.2007
ze dne: 19.7.2007
ze dne: 16.9.2008
ze dne: 27.2.2009

platí do: 16.9.2014

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

ze dne: 27.2.2009

ze dne: 27.2.2009
ze dne: 18.7.2006
ze dne: 9.5.2008
ze dne: 15.7.2009
ze dne: 26.7.2010
ze dne: 8.4.2010
ze dne: 8.4.2010

platí do: 19.7.2013

cena (v Kč): 120 + 40

ze dne: 8.4.2010

platí do: 16.9.2014

cena (v Kč): 36 + 36

ze dne: 8.4.2010

SUŘ

Prodos
SUŘ

SUŘ

nosič: P

SUŘ

platí do: 27.2.2015

platí do: 27.2.2015

platí do: 27.2.2015
platí do: 18.7.2012
platí do: 9.5.2014
platí do: 15.7.2015
platí do: 26.7.2016
platí do: 8.4.2016
platí do: 8.4.2016
platí do: 8.4.2016

nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
cena (v Kč): 75

cena (v Kč): 59

cena (v Kč): 75
cena (v Kč): 97 + 59

nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
cena (v Kč): 97 + 65

nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
cena (v Kč): 97 + 65

nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
cena (v Kč): 97 + 65

nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
cena (v Kč): 85

nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
cena (v Kč): 85

nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
cena (v Kč): 95

Čeňková, J.; Jonák, Z.: Čítanka pro 5. ročník ZŠ; vydání: 1.
čj.: 1857/2010-22

nosič: P

Prodos

Čeňková, J.; Jonáková, A.: Čítanka pro 4. ročník ZŠ; vydání: 1.
čj.: 1857/2010-22

SUŘ

Prodos

Prodos

Čeňková, J.; Ježková, A.: Čítanka pro 3. ročník ZŠ; vydání: 1.
čj.: 1857/2010-22

SUŘ

Prodos

Čeňková, J.; Ježková, A.: Čítanka pro 2. ročník ZŠ; vydání: 1.
čj.: 1857/2010-22

SUŘ

Prodos

nosič: P

Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 5. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 14743/2010-22

nosič: P

cena (v Kč): 120 + 40

Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 4. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 12144/2009-22

SUŘ

Prodos

platí do: 19.7.2013

Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 2716/2008-22

nosič: P

nosič: P

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

SUŘ

Prodos

cena (v Kč): 90 (měkká vazba),
110 (tvrdá vazba) + 40

Wagnerová, J.; Václavovičová, J.: Učíme se číst – (učebnice čtení pro 1. ročník a pracování sešit); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 4586/2009-22

nosič: P

platí do: 23.6.2015

Wagnerová, J.; Wagner, V.: Písanka 1 - 5, Kresebné uvolňovací cviky pro prvňáčky, Písmenka, Malá a velká písmena;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 4586/2009-22

SUŘ

Prodos

Prodos

Wagnerová, J.: Čítanka pro prvňáčky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 4586/2009-22

nosič: P

nosič: P

Mikulenková, H.: Český jazyk 5, I. a II. díl; vydání: 1.
čj.: 15487/2008-22

SUŘ

Prodos

cena (v Kč): 92

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

nosič: P

platí do: 6.8.2010

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

SUŘ

Prodos

nosič: P

Mikulenková, H.; Malý, R.: Čítanka 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10375/2009-22

nosič: P

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

Mikulenková, H.; Malý, R.: Čítanka 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 15486/2008-22

SUŘ

Prodos

platí do: 6.8.2010

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

Prodos
nosič: P

nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
platí do: 8.4.2016

cena (v Kč): 95

nosič: P

SUŘ
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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

ze dne: 6.1.2006

platí do: 6.1.2012

cena (v Kč): komplet 147

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

ze dne: 13.3.2007

platí do: 13.3.2013

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

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

ze dne: 11.8.2004

platí do: 11.8.2010

cena (v Kč): U - 44, PS - po 34

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

ze dne: 21.6.2006

platí do: 21.6.2012

cena (v Kč): U - 56, PS - po 39

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

ze dne: 11.8.2004

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: 11.8.2010

cena (v Kč): 104

nosič: P

SUŘ

Český jazyk a literatura (2. stupeň)
Hrdličková, H.; Beránková, E.; Rudolf, S.: Český jazyk pro 6. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií (I. díl – Učivo
o jazyce, II. díl – Jazykové projevy, sloh, III. díl – Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 13485/2004-22

ze dne: 10.3.2005

platí do: 10.3.2011

cena (v Kč): 105 + 51 + 50

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

ze dne: 24.10.2006

platí do: 24.10.2012

cena (v Kč): 108 + 51 + 54

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 – 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): 108 + 52 + 51

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): 108 + 53 + 51

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

ze dne: 14.2.2005

platí do: 14.2.2011

ze dne: 24.10.2006

platí do: 24.10.2012

cena (v Kč): 105/127
cena (v Kč): 128/152

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

ze dne: 24.10.2006

platí do: 24.10.2012

cena (v Kč): 135/160
cena (v Kč): 142/164

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

ze dne: 14.2.2005

platí do: 14.2.2011

cena (v Kč): 27

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): 34

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): 45

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): 45

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

ze dne: 8.9.2005

platí do: 8.9.2011

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: 8.9.2005

platí do: 8.9.2011

cena (v Kč): 129

Beránková, E.; Lederbuchová, L.: Trocha literární teorie; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 12127/2005-22

ze dne: 3.2.2005

platí do: 3.2.2011

cena (v Kč): 85

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: 23.3.2006

platí do: 23.3.2012

cena (v Kč): 78

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: 23.3.2006

platí do: 23.3.2012

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter

nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter

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

nosič: P

Alter

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

Alter

cena (v Kč): 74 + 76

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

SUŘ

Fortuna
nosič: P
Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ
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Nezkusil, V.: Literární výchova pro 9. ročník ZŠ a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií – Výpravy do světa literatury I;
vydání: 4. vydání, platnost doložky prodloužena
čj.: 30439/2005-22

ze dne: 23.3.2006

platí do: 23.3.2012

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: 23.3.2006

platí do: 23.3.2012

cena (v Kč): 79

Krausová, Z.; Teršová, R.: Český jazyk pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia; vydání: 1.
čj.: 4757/2009-22

ze dne: 22.4.2009

platí do: 22.4.2015

cena (v Kč): 139

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: 9.8.2004

platí do: 9.8.2010

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: 19.7.2005

platí do: 19.7.2011

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: 30.8.2006

platí do: 30.8.2012

cena (v Kč): 129 + 59

Lederbuchová, L.; Beránková, E.: Čítanka pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 13524/2009-22

ze dne: 15.7.2009

platí do: 15.7.2015

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: 13.8.2004

platí do: 13.8.2010

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: 5.8.2005

platí do: 5.8.2011

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: 31.8.2006

platí do: 31.8.2012

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: 12.1.2006

platí do: 12.1.2012

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: 12.1.2006

platí do: 12.1.2012

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: 12.1.2006

platí do: 12.1.2012

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: 12.1.2006

platí do: 12.1.2012

cena (v Kč): 89 + 47

Klímová, K. a kol.: Český jazyk 6; vydání: 1.
čj.: 10312/2010-22

ze dne: 4.6.2010
ze dne: 2.5.2007

platí do: 4.6.2016

cena (v Kč):

ze dne: 22.4.2008

platí do: 2.5.2013

cena (v Kč): 140

ze dne: 15.5.2009

platí do: 22.4.2014

cena (v Kč): 120

ze dne: 29.4.2010

platí do: 15.5.2015

cena (v Kč): 130

ze dne: 12.5.2004

platí do: 29.4.2016

cena (v Kč): 130

ze dne: 12.5.2004

platí do: 12.5.2010

cena (v Kč): 78

ze dne: 5.4.2007

platí do: 12.5.2010

cena (v Kč): 78

ze dne: 30.4.2010

platí do: 5.4.2013

cena (v Kč): 40

platí do: 30.4.2016

cena (v Kč): 100 + 28

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

ze dne: 20.7.2005
ze dne: 31.7.2006

platí do: 20.7.2011

cena (v Kč): 135 + 30

ze dne: 5.4.2007

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

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

platí do: 31.7.2012
platí do: 5.4.2013

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Prodos
cena (v Kč): 133 + 30

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

nosič: P

Prodos

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

SUŘ

Fraus

Prodos

Dorovská, D.; Řeřichová, V.: Čítanka 6 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 11487/2010-22

nosič: P

Prodos

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

SUŘ

Fraus

Prodos

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

nosič: P

Nová škola

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

SUŘ

Fraus

Nová škola

Vieweghová, T. a kol.: Čítanka pro 9. ročník; vydání: 1.
čj.: 7561/2010-22

nosič: P

Nová škola

Vieweghová, T. a kol.: Čítanka pro 8. ročník; vydání: 1.
čj.: 6836/2009-22

SUŘ

Fortuna

Nová škola

Vieweghová, T. a kol.: Čítanka pro 7. ročník; vydání: 1.
čj.: 5731/2008-22

nosič: P

Nová škola

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

Fortuna

cena (v Kč): 147 + 40

nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ
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Müllerová, O.; Hoffmannová, J.; Hoffmann, B.: Český jazyk 6 (Mluvnice, Literatura a komunikace, Procvičujeme, opakujeme);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 6165/2010-22

ze dne: 12.4.2010

platí do: 12.4.2016

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: 23.3.2006

platí do: 23.3.2012

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: 5.9.2006

platí do: 5.9.2012

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: 5.9.2006

platí do: 5.9.2012

cena (v Kč): 89 + 119 + 59

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

ze dne: 8.3.2006
ze dne: 17.7.2006

platí do: 8.3.2012

cena (v Kč): 95

platí do: 17.7.2012

cena (v Kč): 109 + 65

Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 7. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 5730/2008-22

ze dne: 14.5.2008
ze dne: 16.3.2009

platí do: 14.5.2014

cena (v Kč): 109

ze dne: 25.5.2010

platí do: 16.3.2015

ze dne: 11.8.2007
ze dne: 31.8.2007

platí do: 25.5.2016

ze dne: 17.6.2008
ze dne: 17.6.2008
ze dne: 16.7.2009

ze dne: 2.8.2005

platí do: 11.8.2013

cena (v Kč): 115

ze dne: 8.10.2007

platí do: 31.8.2013

cena (v Kč):

ze dne: 22.12.2008

platí do: 17.6.2014

cena (v Kč): 115

ze dne: 30.8.2005

platí do: 17.6.2014

cena (v Kč): 115

ze dne: 22.2.2006

platí do: 16.7.2015

cena (v Kč): 115

platí do: 2.8.2011

cena (v Kč): 96 + 49

platí do: 8.10.2013

cena (v Kč): 116 + 50

platí do: 22.12.2010

cena (v Kč): 116 + 50

ze dne: 30.8.2005

platí do: 30.8.2011

cena (v Kč): 95

ze dne: 22.2.2006

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

platí do: 22.2.2012
platí do: 30.8.2011
platí do: 22.2.2012

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Tobiáš
nosič: P

SUŘ

Tobiáš
nosič: P

SUŘ

Tobiáš
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Tripolia
cena (v Kč): 90

nosič: P

SUŘ

Tripolia
cena (v Kč): 90

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

SUŘ

Tripolia

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

SUŘ

SPN, a.s.

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

nosič: P

SPN, a.s.

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

SUŘ

SPN, a.s.

Bičíková, V; Topil, Z.; Šafránek, F.: Český jazyk pro 8. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
platnost doložky prodloužena
čj.: 27034/2008-22

SPN, a.s.
nosič: P

SPN, a.s.

Bičíková, V; Topil, Z.; Šafránek, F.: Český jazyk pro 7. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 23529/2007-22

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.: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ; vydání 4., přepracované
čj.: 13405/2009-22

nosič: P

nosič: P

Soukal, J.: Čítanka 9; vydání: 3., přepracované
čj.: 5514/2008-22

SUŘ

SPL - Práce

cena (v Kč): 109 + 69

Soukal, J.: Čítanka 8; vydání: 3., přepracované
čj.: 5515/2008-22

nosič: P

nosič: P

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

SUŘ

SPL - Práce

cena (v Kč): 109

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

nosič: P

SPN, a.s.

Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 9. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 8332/2010-22

SUŘ

SPL - Práce

SPN, a.s.

Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 8. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 1803/2009-22

nosič: P

SPN, a.s.

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

SPL - Práce

nosič: P

SUŘ

Tripolia
cena (v Kč): 95

nosič: P

SUŘ

Anglický jazyk
Kelly, M.: Blue English, učebnice pro 8. třídu; vydání: 2.
čj.: 14988/2008-22

ze dne: 19.11.2008

Angličtina Express
platí do: 19.11.2014

cena (v Kč): 85

Kelly, M.: English 3, učebnice pro 4. třídu ZŠ, (učebnice a pracovní sešit s CD); vydání: 1.
čj.: 15817/2008-22

ze dne: 12.2.2009

platí do: 12.2.2015

cena (v Kč): 160 + 120

nosič: P

SUŘ

Angličtina Express
nosič: P

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

ze dne: 5.12.2006

platí do: 5.12.2012

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: 19.7.2006

platí do: 19.7.2012

cena (v Kč): 160 + 120

Kelly, M.: English 6, Angličtina po větách, učebnice pro 6. třídu ZŠ (učebnice a pracovní sešit s CD); vydání: 1
čj.: 24270/2007-22

ze dne: 10.12.2007

platí do: 10.12.2013

cena (v Kč): 160 + 120

Kelly, M.: Green English, učebnice pro 9. třídu; vydání: 1.
čj.: 15475/2010-22

ze dne: 11.8.2010
ze dne: 19.11.2008

platí do: 11.8.2016

cena (v Kč): 85

platí do: 19.11.2014

ze dne: 16.10.2006

platí do: 16.10.2012

cena (v Kč): 328 + 203

Littlejohn, 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

Littlejohn, 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

Littlejohn, 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

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

ze dne: 16.10.2006

platí do: 16.10.2012

cena (v Kč): 328 + 203

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

ze dne: 11.5.2006

platí do: 11.5.2012

cena (v Kč): 268 + 140

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

ze dne: 11.5.2006

platí do: 11.5.2012

cena (v Kč): 268 + 140

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

ze dne: 11.5.2006

platí do: 11.5.2012

cena (v Kč): 268 + 140

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

ze dne: 11.5.2006

platí do: 11.5.2012

cena (v Kč): 268 + 140

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

ze dne: 11.5.2006

platí do: 11.5.2012

cena (v Kč): 268 + 140

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

ze dne: 12.5.2006

platí do: 12.5.2012

cena (v Kč): 315 + 194

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

ze dne: 12.5.2006

platí do: 12.5.2012

cena (v Kč): 315 + 194

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

ze dne: 12.5.2006

platí do: 12.5.2012

cena (v Kč): 315 + 194

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

ze dne: 12.5.2006

platí do: 12.5.2012

cena (v Kč): 315 + 194

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

ze dne: 20.7.2006

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Angličtina Express
nosič: P

SUŘ

platí do: 20.7.2012

nosič: P

SUŘ

Angličtina Express
cena (v Kč): 160

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

nosič: P

Angličtina Express

Angličtina Express

Kelly, M.: Purple English 7, učebnice pro 7. třídu; vydání: 1.
čj.: 14988/2008-22

Angličtina Express

cena (v Kč): 268 + 141

nosič: P

SUŘ

Cambridge Univers.
Press
nosič: P

SUŘ

Cambridge Univers.
Press
nosič: P

SUŘ

Cambridge Univers.
Press
nosič: P

SUŘ

Cambridge Univers.
Press
nosič: P

SUŘ

Cambridge Univers.
Press
nosič: P

SUŘ

Cambridge Univers.
Press
nosič: P

SUŘ

Cambridge Univers.
Press
nosič: P

SUŘ

Cambridge Univers.
Press
nosič: P

SUŘ

Cambridge Univers.
Press
nosič: P

SUŘ

Cambridge Univers.
Press
nosič: P

SUŘ

Cambridge Univers.
Press
nosič: P

SUŘ

Cambridge Univers.
Press
nosič: P

SUŘ

Cambridge Univers.
Press
nosič: P

SUŘ

Cambridge Univers.
Press
nosič: P

SUŘ

Cambridge Univers.
Press
nosič: P

SUŘ
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Gerngross, G.; Puchta, H.: Join Us for English 2 (Pupil´s Book, Activity Book); vydání: 1.
čj.: 13873/2006-22

ze dne: 20.7.2006

platí do: 20.7.2012

cena (v Kč): 268 + 141

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

ze dne: 20.7.2006

platí do: 20.7.2012

cena (v Kč): 268 + 141

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

ze dne: 20.7.2006

platí do: 20.7.2012

cena (v Kč): 268 + 141

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

ze dne: 20.7.2006

platí do: 20.7.2012

cena (v Kč): 268 + 141

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

ze dne: 27.2.2006

platí do: 27.2.2012

ze dne: 27.2.2006

platí do: 27.2.2012

cena (v Kč): 340 + 216

ze dne: 27.2.2006

platí do: 27.2.2012

cena (v Kč): 340 + 216

ze dne: 27.2.2006

platí do: 27.2.2012

cena (v Kč): 340 + 216

cena (v Kč): 340 + 216

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

ze dne: 5.9.2006

platí do: 5.9.2012

ze dne: 5.9.2006

platí do: 5.9.2012

cena (v Kč): 328 + 183

ze dne: 5.9.2006

platí do: 5.9.2012

cena (v Kč): 328 + 183

ze dne: 5.9.2006

platí do: 5.9.2012

cena (v Kč): 328 + 183

ze dne: 18.6.2008

platí do: 18.6.2014

cena (v Kč): 328 + 183

ze dne: 18.6.2008

platí do: 18.6.2014

cena (v Kč): 275 + 192

ze dne: 18.6.2008

platí do: 18.6.2014

cena (v Kč): 275 + 192

ze dne: 11.2.2009

platí do: 11.2.2015

cena (v Kč): 275 + 192

ze dne: 11.2.2009

platí do: 11.2.2015

cena (v Kč): 330 + 195

ze dne: 11.2.2009

platí do: 11.2.2015

cena (v Kč): 330 + 195

ze dne: 11.2.2009

platí do: 11.2.2015

nosič: P

SUŘ

Cambridge Univers.
Press
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

nosič: P

SUŘ

Cambridge Univers.
Press
cena (v Kč): 330 + 195

Puchta, H.; Stranks, J.: MORE! 4 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 21272/2008-22

SUŘ

Cambridge Univers.
Press

Puchta, H.; Stranks, J.: MORE! 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 21272/2008-22

nosič: P

Cambridge Univers.
Press

Puchta, H.; Stranks, J.: MORE! 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 21272/2008-22

SUŘ

Cambridge Univers.
Press

Puchta, H.; Stranks, J.: MORE! 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 21272/2008-22

nosič: P

Cambridge Univers.
Press

Gengross, G.; Puchta, H.: Playway to English 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 20871/2006-22

SUŘ

Cambridge Univers.
Press

Gengross, G.; Puchta, H.: Playway to English 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 20871/2006-22

nosič: P

Cambridge Univers.
Press

Gengross, G.; Puchta, H.: Playway to English 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 20871/2006-22

SUŘ

Cambridge Univers.
Press

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

nosič: P

Cambridge Univers.
Press

Cambridge Univers.
Press

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

SUŘ

Cambridge Univers.
Press

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

nosič: P

Cambridge Univers.
Press

Cambridge Univers.
Press

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

SUŘ

Cambridge Univers.
Press

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

nosič: P

Cambridge Univers.
Press

Cambridge Univers.
Press

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

Cambridge Univers.
Press

nosič: P

SUŘ

Cambridge Univers.
Press
cena (v Kč): 330 + 195

nosič: P

SUŘ
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Nixon, C.; Tomlinson, M.: Kid´s Box 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 13125/2009-22

ze dne: 3.8.2009

platí do: 3.8.2015

Cambridge Univers.
Press
cena (v Kč): 280 + 145

Nixon, C.; Tomlinson, M.: Kid´s Box 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 13125/2009-22

ze dne: 3.8.2009

platí do: 3.8.2015

cena (v Kč): 280 + 145

Nixon, C.; Tomlinson, M.: Kid´s Box 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 13125/2009-22

ze dne: 3.8.2009

platí do: 3.8.2015

ze dne: 3.8.2009

platí do: 3.8.2015

cena (v Kč): 280 + 145

ze dne: 28.1.2010

platí do: 28.1.2016

cena (v Kč): 280 + 145

cena (v Kč): 295 + 199

Gerngross, G.; Puchta H.: Playway to English 2nd edition 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 28874/2009-22

ze dne: 28.1.2010

platí do: 28.1.2016

cena (v Kč): 295 + 199

Gerngross, G.; Puchta H.: Playway to English 2nd edition 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 28874/2009-22

ze dne: 28.1.2010

platí do: 28.1.2016

cena (v Kč): 295 + 199

Gerngross, G.; Puchta H.: Playway to English 2nd edition 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 28874/2009-22

ze dne: 28.1.2010

platí do: 28.1.2016

cena (v Kč): 295 + 199

Littlejohn, A.; Hicks, D.: Primary Colours 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 17690//2010-22

ze dne: 23.9.2010

platí do: 23.9.2016

ze dne: 23.9.2010

platí do: 23.9.2016

cena (v Kč): 310 + 210

ze dne: 23.9.2010

platí do: 23.9.2016

cena (v Kč): 310 + 210

ze dne: 23.9.2010

platí do: 23.9.2016

cena (v Kč): 310 + 210

ze dne: 23.9.2010

platí do: 23.9.2016

cena (v Kč): 310 + 210

ze dne: 23.9.2010

platí do: 23.9.2016

cena (v Kč): 310 + 210

ze dne: 14.5.2007

platí do: 14.5.2013

cena (v Kč): 310 + 210
cena (v Kč): 119 + 89

Vance, K.; Štěpánková, S.; Janíčková, S.; Rejdáková, A.; Tarábek, P.: Angličtina pro 4. ročník (učebnice, pracovní sešit
a projektový sešit); vydání: 1.
čj.: 2247/2008-22

ze dne: 22.5.2008

platí do: 22.5.2014

cena (v Kč): 149 + 119

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.: 601/2009-22

ze dne: 11.5.2009

platí do: 11.5.2015

cena (v Kč): 125 + 80

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

ze dne: 6.3.2006

platí do: 6.3.2012

cena (v Kč):

Evans, V.; O´Sullivan, N.: Click On 1 (učebnice, cvičebnice, anglicko-český slovník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10560/2009-22

ze dne: 3.8.2009

platí do: 3.8.2015

cena (v Kč): 335 + 210

Evans, V.; O´Sullivan, N.: Click On 2 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10560/2009-22

ze dne: 3.8.2009

platí do: 3.8.2015

nosič: P

SUŘ

Cambridge Univers.
Press
nosič: P

SUŘ

Cambridge Univers.
Press
nosič: P

SUŘ

Cambridge Univers.
Press
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Cambridge Univers.
Press

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

SUŘ

Cambridge Univers.
Press

Littlejohn, A.; Hicks, D.: Primary Colours Starter (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 17690/2010-22

nosič: P

Cambridge Univers.
Press

Cambridge Univers.
Press

Littlejohn, A.; Hicks, D.: Primary Colours 5 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 17690/2010-22

SUŘ

Cambridge Univers.
Press

Littlejohn, A.; Hicks, D.: Primary Colours 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 17690/2010-22

nosič: P

Cambridge Univers.
Press

Littlejohn, A.; Hicks, D.: Primary Colours 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 17690/2010-22

SUŘ

Cambridge Univers.
Press

Littlejohn, A.; Hicks, D.: Primary Colours 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 17690/2010-22

nosič: P

Cambridge Univers.
Press

Gerngross, G.; Puchta H.: Playway to English 2nd edition 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 28874/2009-22

SUŘ

Cambridge Univers.
Press

Nixon, C.; Tomlinson, M.: Kid´s Box 4 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 13125/2009-22

nosič: P

Cambridge Univers.
Press

cena (v Kč): 375 + 220

nosič: P

SUŘ

Didaktis
nosič: P

SUŘ

Didaktis
nosič: P

SUŘ

Educi
nosič: P

SUŘ

Express Publishing
nosič: P

SUŘ

Express Publishing
nosič: P

SUŘ

Express Publishing
nosič: P

SUŘ
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Evans, V.; O´Sullivan, N.: Click On 3 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10560/2009-22

ze dne: 3.8.2009

platí do: 3.8.2015

cena (v Kč): 395 + 245

Dooley, J.; Evans, V.: Fairyland 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 6320/2008-22

ze dne: 22.5.2008

platí do: 22.5.2014

ze dne: 22.5.2008

platí do: 22.5.2014

cena (v Kč): 295 + 220

ze dne: 22.5.2008

platí do: 22.5.2014

ze dne: 22.5.2008

platí do: 22.5.2014

cena (v Kč): 295 + 240

ze dne: 22.5.2008

platí do: 22.5.2014

cena (v Kč): 295 + 240

ze dne: 11.2.2009

platí do: 11.2.2015

ze dne: 11.2.2009

platí do: 11.2.2015

cena (v Kč): 250 + 150

ze dne: 11.2.2009

platí do: 11.2.2015

cena (v Kč): 250 + 150

ze dne: 11.2.2009

platí do: 11.2.2015

cena (v Kč): 250 + 150

ze dne: 11.5.2005

platí do: 11.5.2011

cena (v Kč): 250 + 150
cena (v Kč): 159 + 99

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

ze dne: 8.6.2006

platí do: 8.6.2012

cena (v Kč): 159 + 99

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

ze dne: 18.7.2007

platí do: 18.7.2013

cena (v Kč): 159 + 99

Betáková, L.; Dvořáková, K.: Angličtina 9 – Way to Win (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 7927/2008-22

ze dne: 16.6.2008

platí do: 16.6.2014

cena (v Kč): 169 + 109

Karásková, M.; Šádek, J.: Start with Click 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10560/2009-22

ze dne: 3.8.2009

platí do: 3.8.2015

cena (v Kč): 129 + 99

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

ze dne: 19.6.2007

platí do: 19.6.2013

ze dne: 19.6.2007

platí do: 19.6.2013

ze dne: 19.6.2007

platí do: 19.6.2013

ze dne: 16.7.2009

platí do: 16.7.2015

ze dne: 16.7.2009

platí do: 16.7.2015

ze dne: 16.7.2009

platí do: 16.7.2015

ze dne: 1.9.2009

platí do: 1.9.2015

ze dne: 1.9.2009

platí do: 1.9.2015

cena (v Kč): 139 + 109
cena (v Kč): 295 + 0 + 145
cena (v Kč): 295 + 0 + 160
cena (v Kč): 295 + 0 + 155
cena (v Kč): 200 + 0 + 145
cena (v Kč): 215 + 0 + 150

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 3 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice); vydání: 1.; platnost doložky prodloužena
čj.: 10559/2009-22

ze dne: 1.9.2009

platí do: 1.9.2015

cena (v Kč): 240 + 0 + 160

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 4 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice); vydání: 1.; platnost doložky prodloužena
čj.: 10559/2009-22

ze dne: 1.9.2009

platí do: 1.9.2015

cena (v Kč): 255 + 0 + 165

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 5 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice); vydání: 1.; platnost doložky prodloužena
čj.: 10559/2009-22

ze dne: 1.9.2009

platí do: 1.9.2015

SUŘ
SUŘ
SUŘ

nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ
SUŘ
SUŘ

Fraus

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 2 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice); vydání: 1.; platnost doložky prodloužena
čj.: 10559/2009-22

SUŘ

Fraus

Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 1 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice); vydání: 1.; platnost doložky prodloužena
čj.: 10559/2009-22

nosič: P

nosič: P

Gray, E.; Evans, V.: Welcome 3 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice); vydání: 1.; platnost doložky prodloužena
čj.: 10557/2009-22

nosič: P

cena (v Kč): 129 + 99

Gray, E.; Evans, V.: Welcome 2 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice); vydání: 1.; platnost doložky prodloužena
čj.: 10557/2009-22

nosič: P

nosič: P

Gray, E.; Evans, V.: Welcome 1 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice); vydání: 1.; platnost doložky prodloužena
čj.: 10557/2009-22

nosič: P

cena (v Kč): 129 + 99

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

SUŘ

Fraus

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

nosič: P

Express Publishing

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

SUŘ

Express Publishing

Dooley, J.; Evans, V.: Access 4 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 18530/2008-22

nosič: P

Express Publishing

Dooley, J.; Evans, V.: Access 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 18530/2008-22

SUŘ

Express Publishing

Dooley, J.; Evans, V.: Access 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 18530/2008-22

nosič: P

Express Publishing
cena (v Kč): 295 + 220

Dooley, J.; Evans, V.: Access 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 18530/2008-22

SUŘ

Express Publishing

Dooley, J.; Evans, V.: Fairyland Starter (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 6320/2008-22

nosič: P

Express Publishing

Dooley, J.; Evans, V.: Fairyland 4 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 6320/2008-22

SUŘ

Express Publishing
cena (v Kč): 295 + 220

Dooley, J.; Evans, V.: Fairyland 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 6320/2008-22

nosič: P

Express Publishing

Dooley, J.; Evans, V.: Fairyland 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 6320/2008-22

Express Publishing

cena (v Kč): 270 + 0 + 165

nosič: P

SUŘ

Infoa
nosič: P

SUŘ

Infoa
nosič: P

SUŘ

Infoa
nosič: P

SUŘ

Infoa
nosič: P

SUŘ

Infoa
nosič: P

SUŘ

Infoa
nosič: P

SUŘ

Infoa
nosič: P

SUŘ

Infoa
nosič: P

SUŘ
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Gray, E.; Evans, V.: Welcome Plus 6 (učebnice, anglicko-český slovník, cvičebnice); vydání: 1.; platnost doložky prodloužena
čj.: 10559/2009-22

ze dne: 1.9.2009

platí do: 1.9.2015

cena (v Kč): 285 + 0 + 175

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

ze dne: 27.9.2005

platí do: 27.9.2011

ze dne: 27.9.2005

platí do: 27.9.2011

cena (v Kč): 195 + 135

nosič: P

cena (v Kč): 195 + 135

nosič: P

ze dne: 31.5.2006

platí do: 31.5.2012

ze dne: 31.5.2006

platí do: 31.5.2012

cena (v Kč): 195 + 135

ze dne: 27.9.2005

platí do: 27.9.2011

ze dne: 26.2.2006

platí do: 26.2.2012

nosič: P

cena (v Kč): 195 + 135

nosič: P

ze dne: 26.2.2006
ze dne: 11.7.2007

cena (v Kč): 295 + 210

ze dne: 11.7.2007
ze dne: 11.7.2007

cena (v Kč): 295 + 215

nosič: P

platí do: 11.7.2013

cena (v Kč): 295

nosič: P

ze dne: 11.5.2009
ze dne: 11.5.2009

platí do: 11.7.2013

cena (v Kč): 325

ze dne: 20.10.2004

platí do: 11.7.2013

cena (v Kč): 345

ze dne: 20.10.2004
ze dne: 20.10.2004

cena (v Kč): 285

nosič: P

platí do: 11.5.2015

cena (v Kč): 285

nosič: P

ze dne: 20.10.2004
ze dne: 13.4.2010

platí do: 20.10.2010

cena (v Kč): 288 + 134

ze dne: 13.4.2010

platí do: 20.10.2010
platí do: 20.10.2010
platí do: 20.10.2010
platí do: 13.4.2016
platí do: 13.4.2016

ze dne: 13.4.2010

platí do: 13.4.2016

nosič: P

cena (v Kč): 288 + 134

nosič: P

ze dne: 13.4.2010

platí do: 13.4.2016

cena (v Kč): 288 + 134
cena (v Kč): 180 + 230
cena (v Kč): 180 + 230
cena (v Kč): 180 + 230

ze dne: 4.11.2004

platí do: 4.11.2010

cena (v Kč): 230

ze dne: 4.11.2004

platí do: 4.11.2010

ze dne: 4.11.2004

platí do: 4.11.2010

ze dne: 4.11.2004

platí do: 4.11.2010

ze dne: 6.6.2005

platí do: 6.6.2011

nosič: P

SUŘ
SUŘ

Longman
nosič: P

SUŘ

Longman
nosič: P
nosič: P

SUŘ
SUŘ

Longman

nosič: P

SUŘ

Longman
SUŘ

Longman
cena (v Kč): 302 + 187

nosič: P

SUŘ

Longman
cena (v Kč): 302 + 187

nosič: P

cena (v Kč): 343 + 202

nosič: P

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

SUŘ

Longman

cena (v Kč): 302 + 187

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

nosič: P

nosič: P

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

SUŘ

Longman

cena (v Kč): 302 + 187

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

SUŘ

Longman

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

SUŘ

Longman

Skinner, C.: Excellent ! Starter (Pupils´ Book); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 5152/2010-22

nosič: P

cena (v Kč): 288 + 134

Bradshaw, Coralyn; Hadﬁeld, Jill: Excellent ! 3 (Activity Book, Pupils´ Book); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 5152/2010-22

SUŘ

Longman

Bradshaw, Coralyn; Hadﬁeld, Jill: Excellent ! 2 (Activity Book, Pupils´ Book); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 5152/2010-22

SUŘ

Longman

Bradshaw, Coralyn; Hadﬁeld, Jill: Excellent ! 1 (Activity Book, Pupils´ Book); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 5152/2010-22

SUŘ

Infoa

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

nosič: P

platí do: 11.5.2015

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

nosič: P

Infoa

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

SUŘ

Infoa

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

SUŘ

Infoa

Evans, V.; Dooley, J.: Upstream Elementary; vydání: 1.
čj.: 26306/2006-22

SUŘ

Infoa

Evans, V.; Dooley, J.: Upstream Beginner; vydání: 1.
čj.: 26306/2006-22

nosič: P

platí do: 26.2.2012

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

SUŘ

Infoa

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

SUŘ

Infoa

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

SUŘ

Infoa

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

nosič: P

cena (v Kč): 195 + 135

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

SUŘ

Infoa

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

SUŘ

Infoa

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

SUŘ

Infoa

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

nosič: P
Infoa

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

Infoa

SUŘ

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

ze dne: 6.6.2005

platí do: 6.6.2011

Longman
cena (v Kč): 343 + 202

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

ze dne: 6.6.2005

platí do: 6.6.2011

ze dne: 17.5.2005

platí do: 17.5.2011

cena (v Kč): 343 + 202
cena (v Kč): 428 + 256

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

ze dne: 17.5.2005

platí do: 17.5.2011

cena (v Kč): 428 + 256

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

ze dne: 17.5.2005

platí do: 17.5.2011

cena (v Kč): 428 + 256

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: 17.5.2005

platí do: 17.5.2011

cena (v Kč): 428 + 256

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

ze dne: 31.1.2006

platí do: 31.1.2012

ze dne: 31.1.2006

platí do: 31.1.2012

ze dne: 31.1.2006

platí do: 31.1.2012

ze dne: 31.1.2006

platí do: 31.1.2012

ze dne: 31.1.2006

platí do: 31.1.2012

ze dne: 31.1.2006

platí do: 31.1.2012

ze dne: 18.6.2007

platí do: 18.6.2013

ze dne: 18.6.2007

platí do: 18.6.2013

ze dne: 18.6.2007

platí do: 18.6.2013

ze dne: 18.6.2007

platí do: 18.6.2013

ze dne: 14.8.2007

platí do: 14.8.2013

cena (v Kč): 428 + 256

ze dne: 14.8.2007

platí do: 14.8.2013

cena (v Kč): 428 + 256

ze dne: 14.8.2007

platí do: 14.8.2013

ze dne: 3.1.2008

platí do: 3.1.2014

ze dne: 25.11.2009

platí do: 25.11.2015

cena (v Kč): 245 + 124

nosič: P

ze dne: 25.11.2009

platí do: 25.11.2015

cena (v Kč): 245 + 124

nosič: P

ze dne: 25.11.2009

platí do: 25.11.2015

ze dne: 25.11.2009

platí do: 25.11.2015

cena (v Kč): 245 + 124

ze dne: 13.1.2010

platí do: 13.1.2016

SUŘ
SUŘ

nosič: P

SUŘ

Longman
cena (v Kč): 245 + 124

nosič: P

SUŘ

Longman
cena (v Kč):

nosič: P

cena (v Kč):

nosič: P

cena (v Kč):

nosič: P

SUŘ

Longman
SUŘ

Longman
SUŘ

Longman
cena (v Kč): 239 + 109

nosič: P

SUŘ

Longman
cena (v Kč): 331 + 518

nosič: P

SUŘ

Longman
cena (v Kč): 331 + 518

nosič: P

cena (v Kč): 331 + 518

nosič: P

cena (v Kč): 331 + 518

nosič: P

SUŘ

Longman
SUŘ

Longman

Marsland, S.; Lazzeri, G.: Tracks 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 25281/2009-22

SUŘ

Longman

Abbs, B.; Freebairn, I.: New Sky Starter (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 21078/2009-22

SUŘ

Longman

Abbs, B.; Freebairn, I.: New Sky 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 21078/2009-22

SUŘ

Longman

Abbs, B.; Freebairn, I.: New Sky 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 21078/2009-22

nosič: P
nosič: P

Abbs, B.; Freebairn, I.: New Sky 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 21078/2009-22

nosič: P

cena (v Kč): 428 + 256

Harris, M.; Mower, D.; Sikorzynska, A.: Challenges 4; vydání: 1.
čj.: 24835/2007-22

SUŘ

Longman

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

SUŘ

Longman

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

SUŘ

Longman

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

SUŘ

Longman

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

nosič: P

nosič: P

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

SUŘ

Longman

cena (v Kč): 428 + 256

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

nosič: P

Longman

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

SUŘ

Longman

nosič: P

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

SUŘ

Longman
nosič: P

cena (v Kč): 428 + 256

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

nosič: P

nosič: P

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

SUŘ

Longman

cena (v Kč): 428 + 256

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

nosič: P

Longman

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

SUŘ

Longman

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

nosič: P

SUŘ

Longman
cena (v Kč): 360 + 270

nosič: P

SUŘ
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Marsland, S.; Lazzeri, G.: Tracks 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 25281/2009-22

ze dne: 13.1.2010

platí do: 13.1.2016

Longman
cena (v Kč): 360 + 270

Marsland, S.; Lazzeri, G.: Tracks 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 25281/2009-22

ze dne: 13.1.2010

platí do: 13.1.2016

ze dne: 13.1.2010

platí do: 13.1.2016

cena (v Kč): 360 + 270

ze dne: 25.2.2010

platí do: 25.2.2016

cena (v Kč): 360 + 270
cena (v Kč): 150 + 288

Elsworth, S.; Rose, J.; Todd, D.; Parsons, J.: Look! 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 27540/2009-22

ze dne: 25.2.2010

platí do: 25.2.2016

cena (v Kč): 150 + 345

Elsworth, S.; Rose, J.; Todd, D.; Parsons, J.: Look! 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 27540/2009-22

ze dne: 25.2.2010

platí do: 25.2.2016

cena (v Kč): 150 + 288

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

ze dne: 20.7.2006

platí do: 20.7.2012

cena (v Kč): 247 + 158

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

ze dne: 20.7.2006

platí do: 20.7.2012

cena (v Kč): 247 + 158

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

ze dne: 20.7.2006

platí do: 20.7.2012

cena (v Kč): 247 + 158

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

ze dne: 3.8.2006

platí do: 3.8.2012

ze dne: 3.8.2006

platí do: 3.8.2012

cena (v Kč): 265 + 270

ze dne: 3.8.2006

platí do: 3.8.2012

ze dne: 27.7.2006

platí do: 27.7.2012

ze dne: 27.7.2006

platí do: 27.7.2012

ze dne: 10.8.2006
ze dne: 10.8.2006
ze dne: 10.8.2006
ze dne: 10.8.2006

cena (v Kč): 299

ze dne: 10.8.2006

cena (v Kč): 299

ze dne: 28.8.2006

platí do: 10.8.2012

cena (v Kč): 247

ze dne: 28.8.2006
ze dne: 28.8.2006
ze dne: 28.8.2006
ze dne: 4.9.2006
ze dne: 4.9.2006
ze dne: 14.8.2006

nosič: P

cena (v Kč): 247

nosič: P

SUŘ
SUŘ
SUŘ
SUŘ
SUŘ
SUŘ
SUŘ
SUŘ

Macmillan
SUŘ

Macmillan
platí do: 10.8.2012

cena (v Kč): 247

nosič: P

platí do: 10.8.2012

cena (v Kč): 247

nosič: P

SUŘ

Macmillan

platí do: 28.8.2012
platí do: 28.8.2012
platí do: 28.8.2012

SUŘ

Macmillan
cena (v Kč): 265 + 156

nosič: P

SUŘ

Macmillan
cena (v Kč): 265 + 156

nosič: P

SUŘ

Macmillan
cena (v Kč): 265 + 156

nosič: P

SUŘ

Macmillan

platí do: 28.8.2012

cena (v Kč): 265 + 156

nosič: P

platí do: 4.9.2012

cena (v Kč): 208

nosič: P

SUŘ

Macmillan
SUŘ

Macmillan
platí do: 4.9.2012

cena (v Kč): 208

nosič: P

cena (v Kč): 224 + 177

nosič: P

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

nosič: P

platí do: 10.8.2012

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

nosič: P

nosič: P

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

nosič: P

cena (v Kč): 247

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

Macmillan
nosič: P

platí do: 10.8.2012

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

SUŘ

Macmillan

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

nosič: P

Macmillan

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

SUŘ

Macmillan

Macmillan

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

SUŘ

Macmillan

Macmillan

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

nosič: P

nosič: P

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

SUŘ

Longman

cena (v Kč): 265 + 270

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

SUŘ

Longman
nosič: P

nosič: P

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

SUŘ

Longman
nosič: P

cena (v Kč): 265 + 270

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

nosič: P

Macmillan

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

SUŘ

Macmillan

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

nosič: P
Longman

Elsworth, S.; Rose, J.; Todd, D.; Parsons, J.: Look! 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 27540/2009-22

SUŘ

Longman

Marsland, S.; Lazzeri, G.: Tracks 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 25281/2009-22

nosič: P

platí do: 14.8.2012

SUŘ

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

ze dne: 14.8.2006

platí do: 14.8.2012

Macmillan
cena (v Kč): 224 + 177

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

ze dne: 14.8.2006
ze dne: 19.7.2006

platí do: 14.8.2012

cena (v Kč): 224 + 177

nosič: P

platí do: 19.7.2012

cena (v Kč): 208

nosič: P

ze dne: 19.7.2006
ze dne: 19.7.2006

platí do: 19.7.2012

cena (v Kč): 208

platí do: 19.7.2012

ze dne: 19.7.2006

platí do: 19.7.2012

cena (v Kč): 234 + 156

nosič: P

cena (v Kč): 234 + 156

nosič: P

ze dne: 19.7.2006

platí do: 19.7.2012

cena (v Kč): 234 + 156

nosič: P

ze dne: 3.8.2009

platí do: 3.8.2015

cena (v Kč): 273 + 176

nosič: P

ze dne: 3.8.2009

platí do: 3.8.2015

cena (v Kč): 273 + 176

nosič: P

ze dne: 3.8.2009

platí do: 3.8.2015

ze dne: 3.8.2009

platí do: 3.8.2015

cena (v Kč): 273 + 176

ze dne: 11.5.2009

platí do: 11.5.2015

cena (v Kč): 273 + 176
cena (v Kč): 98 + 44 + 46

Kociánová, Z.: English for you 4 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 601/2009-22

ze dne: 11.5.2009

platí do: 11.5.2012

cena (v Kč): 140 + 65

Kociánová, Z.: New English for you 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 601/2009-22

ze dne: 11.5.2009

platí do: 11.5.2015

cena (v Kč): 113 + 83

Kociánová, Z.: New English for you 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 601/2009-22

ze dne: 11.5.2009

platí do: 11.5.2015

cena (v Kč): 109 + 83

Kociánová, Z.: New English for you 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 601/2009-22

ze dne: 11.5.2009

platí do: 11.5.2015

cena (v Kč): 129 + 83

Kociánová, Z.: New English for you 4 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 601/2009-22

ze dne: 11.5.2009

platí do: 11.5.2015

cena (v Kč): 129 + 83

Mitchell, H. Q.; Parker, S.: ZOOM A (Student´s Book, Work Book); vydání: 1.
čj.: 13928/2004-22

ze dne: 20.10.2004

platí do: 20.10.2010

ze dne: 20.10.2004

platí do: 20.10.2010

cena (v Kč): 220 + 130

ze dne: 20.10.2004

platí do: 20.10.2010

cena (v Kč): 220 + 130

ze dne: 8.11.2004

cena (v Kč): 220 + 130

ze dne: 8.11.2004
ze dne: 8.11.2004
ze dne: 15.10.2009

ze dne: 3.1.2008

nosič: P

SUŘ

Mgr. Petr Kocián
nosič: P

SUŘ

Mgr. Petr Kocián
nosič: P

SUŘ

Mgr. Petr Kocián
nosič: P

SUŘ

Mgr. Petr Kocián
nosič: P
nosič: P
nosič: P
nosič: P
nosič: P

platí do: 8.11.2010

cena (v Kč): 320

nosič: P

SUŘ
SUŘ
SUŘ
SUŘ

platí do: 8.11.2010

cena (v Kč): 320

nosič: P

cena (v Kč): 70 + 70

nosič: P

SUŘ

MM Publications
SUŘ

MM Publications

platí do: 15.10.2015

platí do: 3.1.2014

SUŘ

Nová škola

Shipton, P.: Chit Chat 1 (učebnice, cvičebnice); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 27717/2007-22

SUŘ

Mgr. Petr Kocián

cena (v Kč): 320

Štiková, V. a kol.: Listen and Play – angličtina pro 1. ročník (1. a 2. díl); vydání: 1.
čj.: 16542/2009-22

nosič: P

platí do: 8.11.2010

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

SUŘ

Mgr. Petr Kocián

MM Publications

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

nosič: P

MM Publications

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

SUŘ

MM Publications

Mitchell, H. Q.; Parker, S.: ZOOM C (Student´s Book, Work Book); vydání: 1.
čj.: 13928/2004-22

nosič: P

MM Publications

Mitchell, H. Q.; Parker, S.: ZOOM B (Student´s Book, Work Book); vydání: 1.
čj.: 13928/2004-22

SUŘ

Macmillan

Kociánová, Z.: English for you 3 (učebnice, pracovní sešit 1 a 2); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 601/2009-22

SUŘ

Macmillan

Granger, C.; Stannett, K.: Hot spot 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání 1.
čj.: 11195/2009-22

SUŘ

Macmillan

Granger, C.; Stannett, K.: Hot spot 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání 1.
čj.: 11195/2009-22

SUŘ

Macmillan

Granger, C.; Stannett, K.: Hot spot 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání 1.
čj.: 11195/2009-22

SUŘ

Macmillan

Granger, C.; Stannett, K.: Hot spot 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání 1.
čj.: 11195/2009-22

SUŘ

Macmillan

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

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

SUŘ

Macmillan

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

SUŘ

Macmillan

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

nosič: P

SUŘ

Oxford University
Press
cena (v Kč): 199 + 159

nosič: P

SUŘ
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Shipton, P.: Chit Chat 2 (učebnice, cvičebnice); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 27717/2007-22

ze dne: 3.1.2008

platí do: 3.1.2014

Oxford University
Press
cena (v Kč): 199 + 159

Blair, A.; Cadwallader, J.: Zig Zag Island (učebnice); vydání: 1.
čj.: 761/2006-22

ze dne: 26.2.2006

platí do: 26.2.2012

ze dne: 13.11.2006

platí do: 13.11.2012

cena (v Kč): 126 + 337

ze dne: 13.11.2006

platí do: 13.11.2012

cena (v Kč): 238 + 130

ze dne: 13.11.2006

platí do: 13.11.2012

cena (v Kč): 238 + 130

ze dne: 13.11.2006

platí do: 13.11.2012

cena (v Kč): 238 + 130

ze dne: 13.11.2006

platí do: 13.11.2012

cena (v Kč): 238 + 130

ze dne: 5.9.2005

platí do: 5.9.2011

cena (v Kč): 238 + 130

ze dne: 5.9.2005

platí do: 5.9.2011

cena (v Kč): 245 + 140

ze dne: 5.9.2005

platí do: 5.9.2011

cena (v Kč): 245 + 140

ze dne: 5.9.2005

platí do: 5.9.2011

cena (v Kč): 245 + 140

ze dne: 28.8.2006

platí do: 28.8.2012

cena (v Kč): 245 + 140

cena (v Kč): 299 + 199

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

ze dne: 28.8.2006

platí do: 28.8.2012

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: 28.8.2006

platí do: 28.8.2012

cena (v Kč): 299 + 199

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

ze dne: 28.8.2006

platí do: 28.8.2012

cena (v Kč): 299 + 199

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

ze dne: 13.3.2007

platí do: 13.3.2013

ze dne: 13.3.2007

platí do: 13.3.2013

cena (v Kč): 233 + 198

ze dne: 13.3.2007

platí do: 13.3.2013

cena (v Kč): 233 + 198

cena (v Kč): 233 + 198

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

ze dne: 25.6.2007

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

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

Oxford University
Press

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

SUŘ

Oxford University
Press

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

nosič: P

Oxford University
Press

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

SUŘ

Oxford University
Press

Whitney, N.: Dream Team Starter (Student´s Book, Workbook); vydání: 1.
čj.: 20532/2005-22

nosič: P

Oxford University
Press

Whitney, N.: Dream Team 3 (Student´s Book, Workbook); vydání: 1.
čj.: 20532/2005-22

SUŘ

Oxford University
Press

Whitney, N.: Dream Team 2 (Student´s Book, Workbook); vydání: 1.
čj.: 20532/2005-22

nosič: P

Oxford University
Press

Whitney, N.: Dream Team 1 (Student´s Book, Workbook); vydání: 1.
čj.: 20532/2005-22

SUŘ

Oxford University
Press

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

nosič: P

Oxford University
Press

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

SUŘ

Oxford University
Press

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

nosič: P

Oxford University
Press

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

SUŘ

Oxford University
Press

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

nosič: P

nosič: P

SUŘ

Oxford University
Press
nosič: P

SUŘ

Oxford University
Press
platí do: 25.6.2013

cena (v Kč): 165

nosič: P

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

ze dne: 25.6.2007

Oxford University
Press
platí do: 25.6.2013

cena (v Kč): 165

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

ze dne: 25.6.2007

platí do: 25.6.2013

cena (v Kč): 165

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

ze dne: 20.8.2007

ze dne: 20.8.2007

platí do: 20.8.2013

cena (v Kč): 165

ze dne: 20.8.2007

platí do: 20.8.2013

cena (v Kč): 165

ze dne: 20.8.2007

platí do: 20.8.2013

cena (v Kč): 165

ze dne: 21.1.2008

platí do: 20.8.2013

cena (v Kč): 165

ze dne: 21.1.2008

platí do: 21.1.2014

cena (v Kč): 299 + 199

ze dne: 21.1.2008

platí do: 21.1.2014

cena (v Kč): 299 + 199

ze dne: 3.8.2009

platí do: 21.1.2014

cena (v Kč): 299 + 199

platí do: 3.8.2015

cena (v Kč): 200 + 210

Maidment, S.; Roberts, L.: Happy House New Edition 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 13124/2009-22

ze dne: 3.8.2009

platí do: 3.8.2015

cena (v Kč): 200 + 210

Maidment, S.; Roberts, L.: Happy Street New Edition 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 13124/2009-22

ze dne: 3.8.2009

platí do: 3.8.2015

cena (v Kč): 200 + 210

Maidment, S.; Roberts, L.: Happy Street New Edition 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 13124/2009-22

ze dne: 3.8.2009

platí do: 3.8.2015

cena (v Kč): 200 + 210

Zahálková, M.: Angličtina pro 5. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 6458/2008-22

ze dne: 20.6.2008

platí do: 20.6.2014

cena (v Kč): 109 + 63

Zahálková, M.; Balcarová, I.: Angličtina pro 6. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 8469/2009-22

ze dne: 13.6.2009

platí do: 13.6.2011

cena (v Kč): 112 + 75

Zahálková, M.: Angličtina pro 7. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 15666/2010-22

ze dne: 18.8.2010
ze dne: 13.4.2006

platí do: 18.8.2016

cena (v Kč): 119 + 69

platí do: 13.4.2012

cena (v Kč): 140 + 65

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

ze dne: 13.4.2006

platí do: 13.4.2012

ze dne: 10.5.2006

platí do: 10.5.2012

ze dne: 12.7.2007

platí do: 12.7.2013

ze dne: 16.6.2008

platí do: 16.6.2014

nosič: P

SUŘ

SUŘ

SUŘ

SUŘ

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

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P
nosič: P

SUŘ
SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.

cena (v Kč): 103 + 75

nosič: P

cena (v Kč): 109 + 79

nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
SUŘ

SPN, a.s.

Zahálková, M.: Angličtina pro 5. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audiokazeta); vydání: 1.
čj.: 6458/2008-22

nosič: P

nosič: P

Zahálková, M.: Angličtina pro 4. ročník ZŠ (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 15610/2007-22

nosič: P

cena (v Kč): 140 + 65

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

nosič: P

SPN, a.s.

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

SUŘ

Oxford University
Press

Maidment, S.; Roberts, L.: Happy House New Edition 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 13124/2009-22

nosič: P

Oxford University
Press

Quintana, J.; Benne, R. R.: Oxford Heroes 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 27747/2008-22

SUŘ

Oxford University
Press

Quintana, J.; Benne, R. R.: Oxford Heroes 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 27747/2008-22

nosič: P

Oxford University
Press

Quintana, J.; Benne, R. R.: Oxford Heroes 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 27747/2008-22

SUŘ

Oxford University
Press

Nolasco, R.; Newbold, D.: English Zone 4; vydání: 1.
čj.: 14498/2007-22

nosič: P

Oxford University
Press

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

SUŘ

Oxford University
Press

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

nosič: P

Oxford University
Press

cena (v Kč): 109 + 79

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

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

ze dne: 16.6.2005

platí do: 16.6.2011

Tobiáš
cena (v Kč): 149

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

ze dne: 17.6.2006

nosič: P

SUŘ

Tobiáš
platí do: 17.6.2012

cena (v Kč): 146

nosič: P

SUŘ

Německý jazyk
Maroušková, M.; Eck, V.: Němčina pro 3. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 11708/2006-22

ze dne: 30.6.2006

platí do: 30.6.2012

cena (v Kč): 99 + 59

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

ze dne: 1.9.2005

platí do: 1.9.2011

cena (v Kč): 116 + 59

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

ze dne: 1.9.2005

platí do: 1.9.2011

cena (v Kč): 116 + 59

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

ze dne: 1.9.2005

platí do: 1.9.2011

cena (v Kč): 116 + 59

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

ze dne: 1.9.2005

platí do: 1.9.2011

cena (v Kč): 116 + 59

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

ze dne: 1.9.2005

platí do: 1.9.2011

cena (v Kč): 116 + 59

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

ze dne: 1.9.2005

platí do: 1.9.2011

cena (v Kč): 116 + 59

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

ze dne: 17.8.2006

platí do: 17.8.2012

cena (v Kč): 245 +150

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

ze dne: 23.3.2006

platí do: 23.3.2012

cena (v Kč): 129 + 80

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

ze dne: 19.2.2007

platí do: 19.2.2013

cena (v Kč): 159 + 109

Tlustý, P.; Cihlářová, V.; Wicke, M., U.: Spass mit Max 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 1599/2008-22

ze dne: 12.3.2008

platí do: 12.3.2014

cena (v Kč): 189 + 119

Lenčová, I.; Švecová, L.; Pleschinger, P.: Spass mit Max 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 12553/2009-22

ze dne: 30.6.2009

platí do: 30.6.2015

ze dne: 7.9.2005

platí do: 7.9.2011

ze dne: 14.7.2006

platí do: 14.7.2012

ze dne: 26.7.2007

platí do: 26.7.2013

ze dne: 29.1.2007

platí do: 29.1.2013

ze dne: 4.2.2008

platí do: 4.2.2014

cena (v Kč): 159 + 99
cena (v Kč): 159 + 99
cena (v Kč): 159

cena (v Kč): 159

Jin, F.; Rohrmann, L.; Zbranková, M.; Fibich, L.: Prima A2/díl 3 (němčina jako druhý cizí jazyk) (učebnice a pracovní sešit);
vydání: 1.
čj.: 10665/2008-22

ze dne: 8.8.2008

platí do: 8.8.2014

cena (v Kč): 169 + 109

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

ze dne: 18.6.2007

platí do: 18.6.2013

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

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fram Orsus CZ
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
SUŘ

Fraus

Jin, F.; Rohrmann, L.; Zbranková, M.; Fibich, L.: Prima A1/díl 2 (němčina jako druhý cizí jazyk) (učebnice a pracovní sešit);
vydání: 1.
čj.: 27720/2007-22

nosič: P

nosič: P

Jin, F.; Rohrmann, L.; Zbranková, M.: Prima A1/díl 1 (němčina jako druhý cizí jazyk) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 26307/2006-22

SUŘ

Fortuna

cena (v Kč): 149 + 99

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

nosič: P

nosič: P

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

SUŘ

Fortuna

cena (v Kč): 199 + 119

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

Fortuna
nosič: P

cena (v Kč): 245 + 150

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Jirco
nosič: P

SUŘ

Jirco
nosič: P

SUŘ
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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: 14.5.2007

platí do: 14.5.2013

ze dne: 2.8.2005

platí do: 2.8.2011

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: 2.8.2005

platí do: 2.8.2011

cena (v Kč): 318 + 256

Motta, G.: Wir 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 15046/2010-22

ze dne: 12.7.2010

platí do: 12.7.2016

ze dne: 12.7.2010

platí do: 12.7.2016

cena (v Kč): 259 + 150

ze dne: 12.7.2010

platí do: 12.7.2016

ze dne: 11.12.2006

platí do: 11.12.2012

ze dne: 18.9.2009

platí do: 18.9.2015

ze dne: 18.9.2009

platí do: 18.9.2015

ze dne: 18.9.2009

platí do: 18.9.2015

ze dne: 3.2.2005

platí do: 3.2.2011

cena (v Kč): 245 + 150

cena (v Kč): 161 + 130

cena (v Kč): 161 + 130

cena (v Kč): 161 + 130

ze dne: 13.3.2007

platí do: 13.3.2013

ze dne: 13.3.2007

platí do: 13.3.2013

cena (v Kč): 277 + 225

ze dne: 11.5.2009

cena (v Kč): 277 + 225

ze dne: 11.5.2009

platí do: 11.5.2015

cena (v Kč): 295

ze dne: 11.6.2009

platí do: 11.5.2015

cena (v Kč): 295

platí do: 11.6.2015

cena (v Kč):

Kopp, G.; Büttner, S.; Alberti, J.: Planetino, 1. díl (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 7073/2010-22

ze dne: 24.5.2010

ze dne: 26.10.2009

platí do: 24.5.2016

cena (v Kč):

ze dne: 18.3.2010

platí do: 26.10.2015

cena (v Kč): 168

platí do: 18.3.2016

cena (v Kč): U 300/Ž 150

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

ze dne: 22.7.2005

platí do: 22.7.2011

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: 19.7.2006

SUŘ

SUŘ

SUŘ

Klett
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

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

platí do: 19.7.2012

nosič: P

SUŘ

Max Hueber Verlag
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Polyglot

Jankásková, M.; Ulbert, K.; Dusilová, D.: Ene mene 2; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 2398/2010-22

nosič: P

Max Hueber Verlag

Jankásková, M.; Ulbert, K.: Ene mene 1; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 22302/2009-22

SUŘ

Max Hueber Verlag

Vincente; Cristache; Neuner; Pilypaityté; Kirchner; Szákaly: Deutsch.com 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání 1.
čj.: 6547/2009-22

nosič: P

Max Hueber Verlag

Hilpert, S. a kol.: Schritte international 6; vydání: 1.
čj.: 6547/2009-22

SUŘ

Klett

Max Hueber Verlag

Hilpert, S. a kol.: Schritte international 5; vydání: 1.
čj.: 6547/2009-22

nosič: P

Max Hueber Verlag

Kopp, G.; Büttner, S.; Alberti, J.: Planet 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 4060/2008-22

SUŘ

Klett

Max Hueber Verlag
cena (v Kč): 277 + 225

Kopp, G.; Büttner, S.; Alberti, J.: Planet 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 4060/2008-22

SUŘ

Klett

Kopp, G.; Büttner, S.; Alberti, J.: Planet 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 28207/2004-22

nosič: P

nosič: P

Kopp, G.; Frölich, K.: Pingpong neu, 3. díl (učebnice, pracovní sešit, slovníček); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 17636/2009-22

SUŘ

Jirco
nosič: P

cena (v Kč): 259 + 150

Kopp, G.; Frölich, K.: Pingpong neu, 2. díl (učebnice, pracovní sešit, slovníček); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 17636/2009-22

nosič: P

nosič: P

Kopp, G.; Frölich, K.: Pingpong neu, 1. díl (učebnice, pracovní sešit, slovníčeky); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 17636/2009-22

SUŘ

Jirco

cena (v Kč): 259 + 150

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., platnost doložky prodloužena
čj.: 15046/2010-22

SUŘ

Jirco

Klett

Motta, G.: Wir 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 15046/2010-22

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

Jirco

cena (v Kč): 149 + 118

nosič: P

SUŘ

Polyglot
nosič: P

SUŘ

Polyglot
nosič: P

SUŘ

Polyglot
nosič: P

SUŘ
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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: 22.8.2007

platí do: 22.8.2013

cena (v Kč): 149 + 118

Jankásková, M.; Dusilová, D.; Schneider, M.; Krüger, J.: Macht mit! 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 143411/2008-22

ze dne: 28.7.2008

platí do: 28.7.2014

cena (v Kč):

Jankásková, M.; Dusilová, D.; Schneider, M.; Krüger, J.: Macht mit! 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 1897/2010-22

ze dne: 22.2.2010

platí do: 22.2.2016

cena (v Kč): 188 + 138

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

ze dne: 22.6.2005

ze dne: 18.9.2006

nosič: P

SUŘ

Polyglot
nosič: P

SUŘ

Polyglot
nosič: P

SUŘ

Tobiáš
platí do: 22.6.2011

cena (v Kč): 146

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

Polyglot

nosič: P

SUŘ

Tobiáš
platí do: 18.9.2012

cena (v Kč): 146

nosič: P

SUŘ

Francouzský jazyk
Samson, C.: Amis et compagne 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 87/2010-22

ze dne: 26.2.2010

platí do: 26.2.2016

CLE International
cena (v Kč): 312 + 224

Samson, C.: Amis et compagne 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 87/2010-22

ze dne: 26.2.2010

platí do: 26.2.2016

cena (v Kč): 312 + 224

Samson, C.: Amis et compagne 3 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 87/2010-22

ze dne: 26.2.2010

platí do: 26.2.2016

ze dne: 26.3.2010

platí do: 26.3.2016

cena (v Kč): 326 + 249
cena (v Kč): 269 + 149

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

ze dne: 9.2.2005

platí do: 9.2.2011

cena (v Kč): 299 + 189

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

ze dne: 18.5.2005

platí do: 18.5.2011

cena (v Kč): 379 + 229

Nováková; Kolmanová; Geffroy-Konštacký; Táborská: Le francais ENTRE NOUS, 1. díl (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 6189/2009-22

ze dne: 8.6.2009

platí do: 8.6.2015

cena (v Kč): 269 + 149

Nováková, S.; Kolmanová, J.; Geffroy-Konštacký, D.; Táborská, J.: Le francais ENTRE NOUS, 2. díl (učebnice, pracovní sešit);
vydání: 1.
čj.: 7245/2010-22

ze dne: 26.4.2010

platí do: 26.4.2016

SUŘ

nosič: P

SUŘ

CLE International

Gallon, F.; Dvořáková, V.; Kubičková, M.: Extra ! 1 (učebnice, pracovní sešit s českou přílohou, CD); vydání: 1.
čj.: 5324/2010-22

nosič: P

CLE International

cena (v Kč): 269 + 159

nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Ruský jazyk
Jelínek, S.; Alexejova, L. F.; Hříbková, R.; Žofková, H.: Raduga po - novomu 1 (A1) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 7928/2008-22

ze dne: 23.5.2008

platí do: 23.5.2014

cena (v Kč): 209 +109

Jelínek, S.; Ljubov, F. A.; Hříbková, R.; Žofková, H.: Raduga po - novomu 2 (A1) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 18529/2008-22

ze dne: 19.11.2008

platí do: 19.11.2014

cena (v Kč): 209 +109

Jelínek, S.; Ljubov, F. A.; Hříbková, R.; Žofková, H.: Raduga po - novomu 3 (A2) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 6976/2009-22

ze dne: 15.6.2009

platí do: 15.6.2015

cena (v Kč): 209 +109

Chamrajeva, J.; Ivanova, E.; Broniarz, R.: Bpeмeнa 1; vydání: 1.
čj.: 24057/2009-22

ze dne: 20.1.2010

platí do: 20.1.2016

ze dne: 20.1.2010

platí do: 20.1.2016

ze dne: 23.6.2008

platí do: 23.6.2014

ze dne: 31.3.2008

platí do:31.3.2014

ze dne: 8.2.2010

platí do: 8.2.2016

nosič: P

ze dne: 8.2.2010

platí do: 8.2.2016

SUŘ
SUŘ

Infoa

cena (v Kč): 259 + 159

cena (v Kč): 129 + 69

cena (v Kč): 179 + 99

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali 3 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 219/2010-22

nosič: P

cena (v Kč):

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali 2 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 219/2010-22

SUŘ

Fraus

nosič: P

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali 1 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 4864/2008-22

nosič: P

cena (v Kč):

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali – Rychlý start (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 9761/2008-22

SUŘ

Fraus

Infoa

Chamrajeva, J.; Ivanova, E.; Broniarz, R.: Bpeмeнa 2; vydání: 1.
čj.: 24057/2009-22

Fraus
nosič: P

cena (v Kč): 199 + 129

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

ze dne: 16.2.2006

platí do: 16.2.2012

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: 25.7.2007

platí do: 25.7.2013

cena (v Kč): 219 + 129

Žofková, H.; Eibenová, K.; Liptáková, Z.; Šaroch, J.: Pojechali 6 (učebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 3883/2010-22

ze dne: 16.4.2010

platí do: 16.4.2016

cena (v Kč): 219 + 129

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

Český jazyk jako cizí jazyk
Fortuna

Hasilová, H.: Pozor začínáme! 1 (Čeština pro děti/Tschechisch für Kinder); vydání: 1.
čj.: 16772/2006-22

ze dne: 27.7.2006

platí do: 27.7.2012

cena (v Kč): 200

ze dne: 27.7.2006

platí do: 27.7.2012

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: 16.3.2006

platí do: 16.3.2012

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: 16.3.2006

platí do: 16.3.2012

SUŘ

Fortuna

Hasilová, H.: Pozor začínáme! 2 (Čeština pro děti/Tschechisch für Kinder); vydání: 1.
čj.: 16772/2006-22

nosič: P

cena (v Kč): 129

nosič: P

SUŘ

Universum
nosič: P

SUŘ

Universum
nosič: P

SUŘ

Španělský jazyk
ILC Czechoslovakia,
s.r.o.

kol.: Club Prisma A1 Inicial; vydání 1.
čj.: 15697/2010-22

ze dne: 9. 8. 2010

platí do: 9.8.2016

cena (v Kč): 432 + 216

čj.: 15697/2010-22

ze dne: 9. 8. 2010

platí do: 9.8.2016

cena (v Kč): 432 + 216

ze dne: 9. 8. 2010

platí do: 9.8.2016

cena (v Kč): 432 + 216

ze dne: 9. 8. 2010

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

ILC Czechoslovakia,
s.r.o.

kol.: Club Prisma B2 Intermedio-alto; vydání 1.
čj.: 15697/2010-22

SUŘ

ILC Czechoslovakia,
s.r.o.

kol.: Club Prisma A2/B1 Intermedio; vydání 1.
čj.: 15697/2010-22

nosič: P

ILC Czechoslovakia,
s.r.o.

kol.: Club Prisma A2 Elemental; vydání 1.

platí do: 9.8.2016

cena (v Kč): 432 + 216

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: 24.8.2006

platí do: 24.8.2012

cena (v Kč): po 49

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: 24.8.2006

platí do: 24.8.2012

cena (v Kč): 48 + 52 + 48

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: 24.8.2006

platí do: 24.8.2012

cena (v Kč): 48

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: 24.8.2006

platí do: 24.8.2012

cena (v Kč): 41

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

ze dne: 24.8.2006

platí do: 24.8.2012

cena (v Kč): 52

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

ze dne: 24.8.2006

platí do: 24.8.2012

cena (v Kč): 52

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: 24.8.2006

platí do: 24.8.2012

cena (v Kč): 52

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: 24.8.2006

platí do: 24.8.2012

cena (v Kč): 48/119

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: 24.8.2006

platí do: 24.8.2012

cena (v Kč): 49/100

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

ze dne: 24.8.2006

platí do: 24.8.2012

cena (v Kč): po 49, jednodílná 120

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

Alter
nosič: P

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

ze dne: 24.8.2006

platí do: 24.8.2012

Alter
cena (v Kč): 35 + 35 + 30 + 30

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: 24.8.2006

platí do: 24.8.2012

cena (v Kč): 62 + 75

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: 6.4.2005

platí do: 6.4.2011

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: 11.6.2007

platí do: 11.6.2013

cena (v Kč): U 89 + PS po 59

Blažková, J.; Chramostová, I.; Kalovská, M.; Kopřivová, I.; Mejtská, R.; Tarábková, M.: Matematika pro 3. ročník
(učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 8021/2008-22

ze dne: 15.4.2008

platí do: 15.4.2014

cena (v Kč): 119 + 89

Blažková, J. a kol.: Matematika pro 4. ročník (učebnice a pracovní sešit 1, 2); vydání: 1.
čj.: 3249/2009-22

ze dne: 10.4.2009

platí do: 10.4.2015

ze dne: 15.3.2007

platí do: 15.3.2013

cena (v Kč): 129 + 79
cena (v Kč):

Hejný, M. a kol.: Matematika pro 2. ročník, 1. až 3. díl; vydání: 1.
čj.: 8023/2008-22

ze dne: 12.5.2008

platí do: 12.5.2014

ze dne: 26.5.2009

platí do: 26.5.2015

cena (v Kč): 79 + 79 + 89

ze dne: 12.5.2010

platí do: 12.5.2016

cena (v Kč): 119 + 49 + 49

ze dne: 13.5.2005

platí do: 13.5.2011

cena (v Kč): 119 + 49 + 49

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: 13.5.2005

platí do: 13.5.2011

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: 21.7.2006

platí do: 21.7.2012

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: 21.7.2006

platí do: 21.7.2012

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: 21.7.2006

platí do: 21.7.2012

cena (v Kč): 54 + po 25

Rosecká, Z.; Procházková, E.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání 1.
čj.: 15005/2010-22

ze dne: 14.7.2010

platí do: 14.7.2016

ze dne: 1.3.2006

platí do: 1.3.2012

cena (v Kč):
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: 11.4.2005

platí do: 11.4.2011

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: 11.4.2005

platí do: 11.4.2011

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: 3.8.2005

platí do: 3.8.2011

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: 3.8.2005

platí do: 3.8.2011

cena (v Kč): po 15

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

ze dne: 9.12.2004

platí do: 9.12.2010

cena (v Kč): po 34

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematyka dla 1 klasa, 1-3 (pro školy s polským jazykem vyučovacím); vydání: 1.
čj.: 5888/2009-60

ze dne: 10.3.2009

platí do: 10.3.2015

cena (v Kč):

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematyka dla 2 klasa, 1-3 (pro školy s polským jazykem vyučovacím); vydání: 1.
čj.: 5888/2009-60

ze dne: 10.3.2009

platí do: 10.3.2015

cena (v Kč):

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematyka dla 3 klasa, 1-3 (pro školy s polským jazykem vyučovacím); vydání: 1.
čj.: 5888/2009-60

ze dne: 10.3.2009

platí do: 10.3.2015

SUŘ

Didaktis
nosič: P

SUŘ

Didaktis
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

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

Nová škola

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

nosič: P

Fraus

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

SUŘ

Didaktis

Fraus

Hejný, M. a kol.: Matematika pro 4. ročník (učebnice, pracovní sešit 1, 2); vydání: 1.
čj.: 4709/2010-22

nosič: P

Fraus

Hejný, M. a kol.: Matematika pro 3. ročník (učebnice, pracovní sešit 1, 2); vydání: 1.
čj.: 6596/2009-22

SUŘ

Alter

Didaktis

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

nosič: P

cena (v Kč):

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
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Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematyka dla 4 klasy, 1-3 (pro školy s polským jazykem vyučovacím); vydání: 1.
čj.: 20472/2010-27

ze dne: 30.7.2010

platí do: 30.7.2014

cena (v Kč): po 34

Mikulenková, H.; Molnár, J.: Zajímavá matematika pro čtvrťáky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 26950/2008-22

ze dne: 3.3.2009

platí do: 3.3.2015

cena (v Kč): 36

Mikulenková, H.; Molnár, J.: Zajímavá matematika pro druháky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 26950/2008-22

ze dne: 3.3.2009

platí do: 3.3.2015

cena (v Kč): 36

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Zajímavá matematika pro páťáky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 26950/2008-22

ze dne: 3.3.2009

platí do: 3.3.2015

cena (v Kč): 36

Mikulenková, H.; Molnár, J.: Zajímavá matematika pro prvňáky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 26950/2008-22

ze dne: 3.3.2009

platí do: 3.3.2015

cena (v Kč): 36

Mikulenková, H.; Molnár, J.: Zajímavá matematika pro třeťáky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 26950/2008-22

ze dne: 3.3.2009

platí do: 3.3.2015

cena (v Kč): 36

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

ze dne: 2.7.2007

platí do: 2.7.2013

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: 2.7.2007

platí do: 2.7.2013

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: 1.10.2007

platí do: 1.10.2013

cena (v Kč): po 20

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematické... minutovky pro 5. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1.
čj.: 6079/2008-22

ze dne: 12.5.2008

platí do: 12.5.2014

cena (v Kč): po 20

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika a její aplikace pro 1. ročník ZŠ, 1.-3. díl (učebnice a kartonová příloha
Číslice, peníze, obrázky…); vydání: 1.
čj.: 36444/2005-22

ze dne: 1.3.2006

platí do: 1.3.2012

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: 2.7.2007

platí do: 2.7.2013

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: 2.7.2007

platí do: 2.7.2013

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: 1.10.2007

platí do: 1.10.2013

cena (v Kč): po 40

Molnár, J.; Mikulenková, H.: Matematika a její aplikace pro 5. ročník ZŠ, 1.-3. díl; vydání: 1.
čj.: 6079/2008-22

ze dne: 12.5.2008

platí do: 12.5.2014

cena (v Kč): po 40

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

ze dne: 1.3.2006

platí do: 1.3.2012

ze dne: 12.5.2008

platí do: 12.5.2014

cena (v Kč): 14

cena (v Kč): 58 + po 24

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.: 2866/2009-22

ze dne: 12.3.2009

platí do: 12.3.2015

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.: 2486/2010-22

ze dne: 20.4.2010

platí do: 20.4.2016

cena (v Kč): 81 + 81 + 56

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: 23.6.2005

platí do: 23.6.2011

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: 17.3.2005

platí do: 17.3.2011

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: 21.4.2006

platí do: 21.4.2012

cena (v Kč): 60 + 81

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

ze dne: 14.9.2006

platí do: 14.9.2012

ze dne: 18.5.2007

platí do: 18.5.2013

cena (v Kč): 75 + 75

ze dne: 18.5.2007

platí do: 18.5.2013

cena (v Kč): po 75

ze dne: 25.7.2008

platí do: 25.7.2014

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

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

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
cena (v Kč): 35

Čížková, M.: Matematika pro 3. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit 1 a 2); vydání: 1.
čj.: 12384/2008-22

SUŘ

Prodos

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

SUŘ

Prodos

Prodos

Hošpesová, A. a kol.: Svět čísel a tvarů – matematika pro 1. ročník (učebnice, pracovní sešit 1, 2, 3); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 29325/2007-22

Prodos
nosič: P

cena (v Kč): 97 + 69

nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SEŠIT 11

strana 65

Eiblová, L; Melichar, J.; Ausbergerová, M.; Šestáková, M.: Matematika pro 4. ročník zájkladní školy
(učebnice a pracovní sešit 1 a 2); vydání: 1.
čj.: 8918/2009-22

ze dne: 11.6.2009

platí do: 11.6.2015

cena (v Kč): 97 + po 79

Vacková, I.; Uzlová, Z.; Fajfrlíková, L.: Matematika pro 5. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit 1 a 2); vydání 1.
čj.: 7408/2010-22

ze dne: 7.5.2010

platí do: 7.5.2016

cena (v Kč): 99 + po 59

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

ze dne: 11.4.2005

platí do: 11.4.2011

cena (v Kč): 49, 2x po 44, 3x 8,20

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

ze dne: 9.1.2006

platí do: 9.1.2012

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

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

ze dne: 16.5.2007

platí do: 16.5.2013

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.: 4708/2010-22

ze dne: 11.6.2010

platí do: 11.6.2016

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

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
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: 7.7.2005

platí do: 7.7.2011

cena (v Kč): 79

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

ze dne: 7.7.2005

platí do: 7.7.2011

cena (v Kč): 87

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

ze dne: 7.7.2005

platí do: 7.7.2011

cena (v Kč): 89

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

ze dne: 7.7.2005

platí do: 7.7.2011

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: 8.6.2007

platí do: 8.6.2013

cena (v Kč): U po 129 + PS po 69

Binterová, H.; Fuchs, E.; Tlustý, P.: Matematika 7 – Aritmetika, Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 8836/2008-22

ze dne: 23.7.2008

platí do: 23.7.2014

cena (v Kč): U po 129 + PS po 69

Binterová, H.; Fuchs, E.; Tlustý, P.: Matematika 8 – Aritmetika, Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 7206/2009-22

ze dne: 16.6.2009

platí do: 16.6.2015

cena (v Kč): U po 139 + 99
+ PS po 69

Binterová, H.; Fuchs, E.; Tlustý, P.: Matematika 9 – Algebra, Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 9279/2010-22

ze dne: 11.6.2010

platí do: 11.6.2016

cena (v Kč): U po 119 + PS po 69

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.: 13966/2009-22

ze dne: 21.7.2009

platí do: 21.7.2015

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.: 13966/2009-22

ze dne: 21.7.2009

platí do: 21.7.2015

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.: 13966/2009-22

ze dne: 21.7.2009

platí do: 21.7.2015

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.: 13966/2009-22

ze dne: 21.7.2009

platí do: 21.7.2015

cena (v Kč): U po 54, PS po 22

Hricz, M.: Matematické … minutovky 6. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1.
čj.: 9725/2009-22

ze dne: 15.6.2009

platí do: 15.6.2015

ze dne: 15.6.2009

platí do: 15.6.2015

cena (v Kč): po 30

ze dne: 28.4.2010

platí do: 28.4.2016

cena (v Kč): po 30

cena (v Kč): 98, 70/133 + po 42/63

Molnár, J. a kol.: Matematika pro 7. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit 1, 2 – žákovská/učitelská verze); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 17175/2005-22

ze dne: 11.4.2005

platí do: 11.4.2011

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

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Prodos

Molnár, J. a kol.: Matematika pro 6. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit 1, 2 – žákovská/učitelská verze); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 8575/2010-22

SUŘ

Fortuna

Prodos

Hricz, M.: Matematické … minutovky 7. ročník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1.
čj.: 9725/2009-22

Fortuna
nosič: P

cena (v Kč): 99/133 + po 45/63

nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ
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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: 25.8.2006

platí do: 25.8.2012

cena (v Kč): 99/133 + po 45

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: 22.3.2007

platí do: 22.3.2013

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: 2.5.2006

platí do: 2.5.2012

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: 2.5.2006

platí do: 2.5.2012

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.: 2486/2010-22

ze dne: 20.4.2010

platí do: 2.4.2016

cena (v Kč): 78

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií – Hranoly; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 29327/2007-22

ze dne: 22.2.2008

platí do: 22.2.2014

cena (v Kč): 66

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: 6.3.2007

platí do: 6.3.2013

cena (v Kč): 81

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií – Kladná a záporná
čísla; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 2871/2009-22

ze dne: 12.3.2009

platí do: 12.3.2015

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.: 29327/2007-22

ze dne: 22.2.2008

platí do: 22.2.2014

cena (v Kč): 64

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: 2.5.2006

platí do: 2.5.2012

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: 2.5.2006

platí do: 2.5.2012

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: 2.5.2006

platí do: 2.5.2012

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: 30.3.2005

platí do: 30.3.2011

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.: 29327/2007-22

ze dne: 22.2.2008

platí do: 22.2.2014

cena (v Kč): 64

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií – Trojúhelníky
a čtyřúhelníky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 29327/2007-22

ze dne: 22.2.2008

platí do: 22.2.2014

cena (v Kč): 81

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií – Úměrnosti;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 29327/2007-22

ze dne: 22.2.2008

platí do: 22.2.2014

cena (v Kč): 78

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií – Úvodní opakování;
vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 2871/2009-22

ze dne: 12.3.2009

platí do: 12.3.2015

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.: 29327/2007-22

ze dne: 22.2.2008

platí do: 22.2.2014

cena (v Kč): 81

Herman, J.; Chrápavá, V.; Jančovičová, E.; Šimša, J.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií – Výrazy II; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 2871/2009-22

ze dne: 12.3.2009

platí do: 12.3.2015

cena (v Kč): 78

Šarounová, A. a kol.: Matematika 6, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 29326/2007-22

ze dne: 12.3.2008

platí do: 12.3.2014

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

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
cena (v Kč): 88

nosič: P

SUŘ
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Šarounová, A. a kol.: Matematika 7, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 2868/2009-22

ze dne: 12.3.2009

platí do: 12.3.2015

Prometheus
cena (v Kč): 72

Šarounová, A. a kol.: Matematika 8, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 2486/2010-22

ze dne: 20.4.2010

platí do: 20.4.2016

ze dne: 14.4.2005

platí do: 14.4.2011

cena (v Kč): 88 + 88

ze dne: 12.3.2009

platí do: 12.3.2015

cena (v Kč): 72

cena (v Kč): 75

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 6. ročník ZŠ, 2. díl – Desetinná čísla, dělitelnost; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 2870/2009-22

ze dne: 12.3.2009

platí do: 12.3.2015

cena (v Kč): 75

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 6. ročník ZŠ, 3. díl – Úhel, trojúhelník, osová souměrnost, krychle a kvádr;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 2870/2009-22

ze dne: 12.3.2009

platí do: 12.3.2015

cena (v Kč): 75

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 7. ročník ZŠ, 1. díl – Zlomky, celá čísla, racionální čísla; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 2486/2010-22

ze dne: 20.4.2010

platí do: 20.4.2016

cena (v Kč): 75

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 7. ročník ZŠ, 2. díl – Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 2486/2010-22

ze dne: 20.4.2010

platí do: 20.4.2016

cena (v Kč): 75

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 7. ročník ZŠ, 3. díl – Shodnost, středová souměrnost, čtyřúhelníky, hranoly;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 2486/2010-22

ze dne: 20.4.2010

platí do: 20.4.2016

cena (v Kč): 75

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: 28.2.2005

platí do: 28.2.2011

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: 28.2.2005

platí do: 28.2.2011

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: 28.2.2005

platí do: 28.2.2011

cena (v Kč): 64

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 9. ročník ZŠ, 1. díl – Lomené výrazy, rovnice, soustavy rovnic; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 5782/2006-22

ze dne: 15.5.2006

platí do: 15.5.2012

cena (v Kč): 66

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: 15.5.2006

platí do: 15.5.2012

cena (v Kč): 66

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: 15.5.2006

platí do: 15.5.2012

cena (v Kč): 66

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Pracovní sešit k učebnicím matematiky pro 6. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 2486/2010-22

ze dne: 20.4.2010

platí do: 20.4.2016

cena (v Kč): 98

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Pracovní sešit k učebnicím matematiky pro 7. ročník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 2486/2010-22

ze dne: 20.4.2010

platí do: 20.4.2016

cena (v Kč): 98

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

ze dne: 28.2.2005

platí do: 28.2.2011

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: 15.5.2006

platí do: 15.5.2012

cena (v Kč): 82

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

ze dne: 21.6.2007

platí do: 21.6.2013

cena (v Kč): 85 + 65

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

ze dne: 21.6.2007

platí do: 21.6.2013

cena (v Kč): 86 + 65

Půlpán, Z. a kol.: Matematika pro 7. ročník ZŠ – Aritmetika (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 3886/2008-22

ze dne: 22.5.2008

platí do: 22.5.2014

nosič: P

SUŘ

Prometheus

Odvárko, O.; Kadleček, J.: Matematika pro 6. ročník ZŠ, 1. díl – Opakování z aritmetiky a geometrie; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 2870/2009-22

SUŘ

Prometheus

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

nosič: P

cena (v Kč): 87 + 65

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

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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Půlpán, Z. a kol.: Matematika pro 7. ročník ZŠ – Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 3886/2008-22

ze dne: 22.5.2008

platí do: 22.5.2014

cena (v Kč): 88 + 65

Půlpán, Z. a kol.: Matematika pro 8. ročník ZŠ – Algebra (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 2829/2009-22

ze dne: 10.4.2009

platí do: 10.4.2015

cena (v Kč): 97 + 69

Půlpán, Z. a kol.: Matematika pro 8. ročník ZŠ – Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 2829/2009-22

ze dne: 10.4.2009

platí do: 10.4.2015

cena (v Kč): 97 + 69

Půlpán, Z. a kol.: Matematika pro 9. ročník ZŠ – Algebra (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 398/2010-22

ze dne: 14.5.2010

platí do: 14.5.2016

cena (v Kč): 95 + 65

Půlpán, Z. a kol.: Matematika pro 9. ročník ZŠ – Geometrie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 398/2010-22

ze dne: 14.5.2010

platí do: 14.5.2016

cena (v Kč): 95 + 65

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

Informační a komunikační technologie
Navrátil, P.: Excel pro školy; vydání: 1.
čj.: 14851/2004-22

ze dne: 7.1.2005

Computer Media
platí do: 7.1.2011

cena (v Kč): 110

nosič: P

platí do: 7.1.2011

cena (v Kč): 110

nosič: P

platí do: 7.1.2011

cena (v Kč): 110 + 130

nosič: P

platí do: 7.1.2011

cena (v Kč): 130

nosič: P

platí do: 7.1.2011

cena (v Kč): 110

nosič: P

cena (v Kč): po 133

nosič: P

Navrátil, P.: Power Point pro školy; vydání: 1.
čj.: 14851/2004-22

ze dne: 7.1.2005

Computer Media

Navrátil, P.: Příklady a cvičení z informatiky a výpočetní techniky (+ Řešení); vydání: 1.
čj.: 14851/2004-22

ze dne: 7.1.2005

ze dne: 7.1.2005

ze dne: 7.1.2005

ze dne: 30.9.2005

platí do: 30.9.2011

ze dne: 30.9.2005

platí do: 30.9.2011

ze dne: 30.9.2005

platí do: 30.9.2011

nosič: P

cena (v Kč): 99 + 69

nosič: P

cena (v Kč): 139

nosič: P

Computer Press

Vaníček, J.: Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia, 2. díl; vydání: 1.
čj.: 13054/2005-22

ze dne: 18.4.2005

platí do: 18.4.2011

Computer Press

Vaníček, J.; Mikeš, R.: Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia, 3. díl; vydání: 1.
čj.: 20679/2006-22

ze dne: 11.9.2006

platí do: 11.9.2012

cena (v Kč): 139

Kovářová, L.; Němec, V.; Jiříček, M.; Navrátil, P.: Informatika pro základní školy, 1. díl; vydání: 1.
čj.: 11978/2010-22

ze dne: 3.6.2010

platí do: 3.6.2016

cena (v Kč): 166

Kovářová, L.; Němec, V.; Jiříček, M.; Navrátil, P.: Informatika pro základní školy, 2. díl; vydání: 1.
čj.: 11978/2010-22

ze dne: 3.6.2010

platí do: 3.6.2016

cena (v Kč): 166

Kovářová, L.; Němec, V.; Jiříček, M.; Navrátil, P.: Informatika pro základní školy, 3. díl; vydání: 1.
čj.: 11978/2010-22

ze dne: 3.6.2010

platí do: 3.6.2016

SUŘ

Computer Press

cena (v Kč): 99 + 69

Daňhelková, V.: Microsoft Word pro školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 25235/2005-22

SUŘ

Computer Media

Daňhelková, V.; Blažíčková, Š.: Microsoft Excel pro školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 25235/2005-22

SUŘ

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

SUŘ

Computer Media

Navrátil, P.: S počítačem na základní škole; vydání: 1.
čj.: 14851/2004-22

SUŘ

cena (v Kč): 166

SUŘ

Computer Press
nosič: P

SUŘ

Computer Press
nosič: P

SUŘ

Computer Press
nosič: P

SUŘ

Computer Press
nosič: P

SUŘ

Člověk a jeho svět
Čížková, V.; Bradáčová, L.: Přehledy živé přírody pro 3. až 5. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 18003/2007-22

ze dne: 29.10.2007

platí do: 29.10.2013

nosič: P

cena (v Kč): 52

nosič: P

Kholová, H.: Přírodověda pro 4. ročník, 1. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 18003/2007-22

ze dne: 29.10.2007

platí do: 29.10.2013

ze dne: 29.10.2007

platí do: 29.10.2013

cena (v Kč): 49

Kholová, H.: Přírodověda pro 5. ročník, 1. díl – Život na Zemi; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 18003/2007-22

ze dne: 29.10.2007

platí do: 29.10.2013

SUŘ

Alter

Novotný, A. a kol.: Přírodověda pro 4. ročník, 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 18003/2007-22

Alter

cena (v Kč): 60

cena (v Kč): 50

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ

Alter
nosič: P

SUŘ
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Holovská, H.; Rükl, A.: Přírodověda pro 5. ročník, 2. díl – Země ve vesmíru; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 18003/2007-22

ze dne: 29.10.2007

platí do: 29.10.2013

cena (v Kč): 35

Bradáč, P.; Kolář, M.: Přírodověda pro 5. ročník, 3. díl – Člověk a technika; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 18003/2007-22

ze dne: 29.10.2007

platí do: 29.10.2013

cena (v Kč): 35

Čapka, F.: Člověk a jeho svět - Obrazy z novějších českých dějin (učebnice a pracovní listy); vydání: 3., platnost doložky
prodloužena
čj.: 1597/2010-22

ze dne: 18.3.2010

platí do: 18.3.2016

cena (v Kč): 81

Harna, J.: Člověk a jeho svět – Obrazy ze starších českých dějin (učebnice a pracovní listy); vydání: 3.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 1597/2010-22

ze dne: 18.3.2010

platí do: 18.3.2016

cena (v Kč): 81

Chalupa, P. a kol.: Člověk a jeho svět – Putování po České republice (učebnice a pracovní listy); vydání: 2.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 7129/2008-22

ze dne: 26.5.2008

platí do: 26.5.2014

cena (v Kč): 58 + 24

Chalupa, P. a kol.: Člověk a jeho svět – Putování po Evropě (učebnice a pracovní listy); vydání: 2.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 7129/2008-22

ze dne: 26.5.2008

platí do: 26.5.2014

cena (v Kč): 58 + 20

Bradáčová, L.; Staudková, H.; Šotolová, A.: Lidé kolem nás - aplikovaná etika pro 4. ročník (učebnice a pracovní sešit);
vydání: 1.
čj.: 17719/2010-22

ze dne: 14.9.2010

platí do: 14.9.2016

cena (v Kč):

Bradáčová, L.; Staudková, H.; Šotolová, A.: Lidé kolem nás - aplikovaná etika pro 5. ročník (učebnice a pracovní sešit);
vydání: 1.
čj.: 17719/2010-22

ze dne: 14.9.2010

platí do: 14.9.2016

cena (v Kč):

Čapka, F.; Klíma, B.: Příloha k učebnicím Obrazy z českých dějin pro 4. a 5. ročník ZŠ; vydání: 3.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 1597/2010-22

ze dne: 18.3.2010

platí do: 18.3.2016

cena (v Kč): 21

Chalupa, P.: Vlastivěda – Naše vlast (učebnice a pracovní listy); vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 7129/2008-22

ze dne: 16.4.2008

platí do: 16.4.2014

cena (v Kč): 58 + 24

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

ze dne: 19.4.2007

platí do: 19.4.2013

cena (v Kč): 39 + 39

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

ze dne: 9.7.2007

platí do: 9.7.2013

cena (v Kč): 57 + 61

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

ze dne: 12.3.2007

platí do: 12.3.2013

cena (v Kč): 52 + 43 + 43 + 46

Mandelová, H.: Moje vlast je v Evropě; vydání: 1.
čj.: 4071/2008-22

ze dne: 14.5.2008
ze dne: 11.1.2007

platí do: 14.5.2014

ze dne: 20.2.2007
ze dne: 14.4.2009

platí do: 11.1.2013

ze dne: 7.1.2008
ze dne: 14.4.2005

ze dne: 27.4.2007

platí do: 20.2.2013

cena (v Kč): 139 + 59

platí do: 14.4.2015

cena (v Kč): 149 + 59

platí do: 7.1.2014

cena (v Kč): 139 + 59

platí do: 14.4.2011

cena (v Kč): 89

platí do: 27.4.2013

cena (v Kč): 89 + 59

Frýzová, I.; Komaňská, R.; Laštovková, Š; Blažková, J.; Člověk a jeho svět pro 3. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit);
vydání: 1.
čj.: 6053/2008-22

ze dne: 15.4.2008

platí do: 15.4.2014

cena (v Kč): 109 + 76

kolektiv autorů: Člověk a jeho svět pro 4. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 6916/2009-22

ze dne: 29.5.2009

platí do: 29.5.2015

cena (v Kč): 119 + 79

Kvasničková, D.; Danielovská, V.; Prvouka pro 3. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 20406/2008-22

ze dne: 26.2.2009

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

platí do: 26.2.2015

SUŘ

Dialog

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

SUŘ

Alter

nosič: P

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

nosič: P

cena (v Kč): 129

Antoš, I.; Johnová, J.; Kuchtová, V.; Vágová, M.: Poznávám svět (učebnice a pracovní listy); vydání: 1.
čj.: 29212/2007-22

SUŘ

Alter

nosič: P

Antoš, I.; Johnová, J.; Švecová, V.; Vágová, M.: Objevuji svět (učebnice a pracovní listy); vydání: 1.
čj.: 3250/2009-22

Alter
nosič: P

cena (v Kč): 149

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

SUŘ

Dialog

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

Alter
nosič: P

cena (v Kč): 89 + 59

SUŘ

Dialog
nosič: P

SUŘ

Dialog
nosič: P

SUŘ

Dialog
nosič: P

SUŘ

Didaktis
nosič: P

SUŘ

Didaktis
nosič: P

SUŘ

Didaktis
nosič: P

SUŘ

Didaktis
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ
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Kvasničková, D.; Froněk, J.; Příroda pro 4. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 18937/2007-22

ze dne: 14.1.2008

platí do: 14.1.2014

cena (v Kč): 89 + 49

Kvasničková, D.; Froněk, J.; Příroda pro 5. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 18937/2007-22

ze dne: 14.1.2008

platí do: 14.1.2014

cena (v Kč): 89 + 49

Frýzová, I.; Dvořák, L.; Jůzlová, P.: Člověk a jeho svět - Příroda 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání 1.
čj.: 9278/2010-22

ze dne: 24.6.2010

platí do: 24.6.2016

cena (v Kč): 109 + 59

Dvořáková, M.; Stará, J.; Strašák, Z.: Člověk a jeho svět - Společnosti 4 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 9278/2010-22

ze dne: 24.6.2010

platí do: 24.6.2016

ze dne: 10.4.2007

platí do: 10.4.2013

ze dne: 1.9.2008

platí do: 1.9.2014

ze dne: 5.8.2009

platí do: 5.8.2015

ze dne: 30.3.2009

platí do: 30.3.2015

ze dne: 25.1.2010

platí do: 25.1.2016

cena (v Kč):
cena (v Kč): 99 + 39
cena (v Kč): 85
cena (v Kč): 59

Semotanová, E.: Dějiny trochu jinak: Doba císaře Josefa II. (18. století); vydání: 1.
čj.: 8578/2009-22

ze dne: 25.1.2010

platí do: 25.1.2016

ze dne: 3.11.2005

platí do: 3.11.2011

ze dne: 3.11.2005

platí do: 3.11.2011

cena (v Kč): 59
cena (v Kč): 59

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

ze dne: 3.11.2005

platí do: 3.11.2011

ze dne: 3.11.2005

platí do: 3.11.2011

cena (v Kč): 59

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

ze dne: 3.11.2005

platí do: 3.11.2011

ze dne: 3.11.2005

platí do: 3.11.2011

cena (v Kč): 59
cena (v Kč): 59

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

ze dne: 3.11.2005

platí do: 3.11.2011

ze dne: 25.1.2010

platí do: 25.1.2016

cena (v Kč): 59
cena (v Kč): 59

Červinka, P.: Atlas ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni ZŠ; vydání: 1.

čj.: 12746/2008-22

ze dne: 29.8.2008

platí do: 29.8.2014

ze dne: 5.11.2008

platí do: 5.11.2014

cena (v Kč):

ze dne: 5.11.2008

platí do: 5.11.2014

cena (v Kč):

ze dne: 2.8.2006

platí do: 2.8.2012

cena (v Kč):

ze dne: 2.8.2006

platí do: 2.8.2012

cena (v Kč): 70
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: 2.8.2006

platí do: 2.8.2012

cena (v Kč): 75 + 40

Štiková, V.: Přírodověda 4 pro 4. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 9296/2009-22

ze dne: 22.6.2009

platí do: 22.6.2015

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Kartograﬁe Praha
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Kartograﬁe Praha
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Kartograﬁe Praha
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Kartograﬁe Praha
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Nová škola

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

nosič: P

Nakladatelství
České geograﬁcké
společnosti

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

SUŘ

Nakladatelství
České geograﬁcké
společnosti

Matušková, A.: Místo, kde žijeme (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

čj.: 20405/2008-22

nosič: P

Kartograﬁe Praha

Nakladatelství
České geograﬁcké
společnosti

Matušková, A.: Lidé kolem nás (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.

čj.: 20405/2008-22

SUŘ

Kartograﬁe Praha

Kartograﬁe Praha

Semotanová, E.: Dějiny trochu jinak: Doba prezidentů Masaryka a Beneše (20. století); vydání: 1.
čj.: 8578/2009-22

Fraus
nosič: P

Kartograﬁe Praha

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

SUŘ

Kartograﬁe Praha
cena (v Kč): 59

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

nosič: P

Kartograﬁe Praha

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

SUŘ

Fraus

Kartograﬁe Praha
cena (v Kč): 59

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

SUŘ

Fraus

Semotanová, E.: Dějiny trochu jinak: Doba císaře Františka Josefa I. (19. století); vydání: 1.
čj.: 8578/2009-22

SUŘ

Fraus

nosič: P

Klímová a kol.: Vlastivědné mapy pro 1. stupeň základních škol; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 486/2009-22

nosič: P

cena (v Kč): 99

Dvořáková, M.; Stará, J.: Prvouka pro 3. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 13784/2009-22

SUŘ

Fraus

nosič: P

Dvořáková, M.; Stará, J.: Prvouka pro 2. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 12206/2008-22

SUŘ

Fortuna
nosič: P

cena (v Kč): 99 + 59

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

Fortuna
nosič: P

cena (v Kč): 49 + 35

nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ
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Matyášek, J.; Štiková, V.; Trna, J.: Přírodověda 5 pro 5. ročník základní školy; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 22324/2010-22

ze dne: 17.9.2010

platí do: 17.9.2016

cena (v Kč): 59

Stříbrná, I. a kol.: Vlastivěda 4 – Hlavní události nejstarších českých dějin (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
čj.: 19471/2009-22

ze dne: 20.7.2010

platí do: 20.7.2016

cena (v Kč): 59 + 35

Štiková, V.; Tabarková, J.: Vlastivěda 4 – Poznáváme naši vlast (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
čj.: 19471/2009-22

ze dne: 2.10.2009

platí do: 2.10.2015

cena (v Kč): 85 + 45

Chalupa, P.; Štiková, V.: Vlastivěda 5 – Česká republika jako součást Evropy (učebnice a pracovní sešit pro 5. ročník);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 15043/2010-22

ze dne: 20.7.2010

platí do: 20.7.2016

cena (v Kč): 59 + 33

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

ze dne: 10.6.2005

platí do: 10.6.2011

cena (v Kč): 59 + 33

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: 18.7.2007

platí do: 18.7.2013

ze dne: 15.4.2008

platí do: 15.4.2014

ze dne: 25.7.2008

platí do: 25.7.2014

ze dne: 17.7.2007
ze dne: 17.7.2007
ze dne: 22.5.2007
ze dne: 30.6.2008

cena (v Kč): 78 + 68

ze dne: 30.6.2008

platí do: 17.7.2013

cena (v Kč): 48

ze dne: 30.6.2008

platí do: 17.7.2013

cena (v Kč): 48

platí do: 22.5.2013

cena (v Kč): 53 + 38

platí do: 30.6.2014

cena (v Kč): 70 + 40

platí do: 30.6.2014

cena (v Kč): 80 + 40

platí do: 30.6.2014

cena (v Kč): 70 + 46

Smolová, I.; Szcyrba, Z.: Místo, kde žijeme (pro 4. a 5. ročník ZŠ) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 9885/2008-22

ze dne: 30.6.2008

platí do: 30.6.2014

cena (v Kč): 90 + 40

Dančák, M.: Rozmanitost přírody (pro 4. a 5. ročník ZŠ) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 9885/2008-22

ze dne: 30.6.2008

platí do: 30.6.2014

cena (v Kč): 80 + 40

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

ze dne: 14.7.2006

platí do: 14.7.2012

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: 14.7.2006

platí do: 14.7.2012

cena (v Kč): 85 + 39

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

ze dne: 21.9.2005
ze dne: 21.9.2005

platí do: 21.9.2011

cena (v Kč):

ze dne: 19.3.2010

platí do: 21.9.2011

cena (v Kč): 79

platí do: 19.3.2016

cena (v Kč): 89 + 49

Čechurová, M.; Havlíčková, J.; Podroužek, L.: Přírodověda pro 4. ročník; vydání: 1.
čj.: 22098/2010-22

ze dne: 8.9.2010
ze dne: 3.2.2010

platí do: 8.9.2016

cena (v Kč): 109

platí do: 3.2.2016

cena (v Kč): 95 + 65

Čechurová, M.; Ježková, A.; Chalupa, P.: Vlastivěda pro 5. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 21799/2009-22

ze dne: 3.2.2010

platí do: 3.2.2016

cena (v Kč): 95 + 65

Čechurová, M.; Ježková, A.; Podroužek, L.: Prvouka pro 1. ročník základní školy (učebnice, pracovní listy, pracovní sešity
1 a 2); vydání: 1.
čj.: 13575/2010-22

ze dne: 16.10.2010

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

platí do: 16.6.2016

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

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.

Čechurová, M.; Ježková, A.; Borecký, D.: Vlastivěda pro 4. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 21799/2009-22

SUŘ

SPL - Práce

Augusta, P.: Prvouka pro 3. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 368/2010-22

SUŘ

Nová škola

SPL - Práce

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

nosič: P

Prodos

Šulcová, K.: Lidé kolem nás (pro 4. a 5. ročník ZŠ) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 9885/2008-22

SUŘ

Nová škola

Prodos

Mikulenková, L.: Lidé a čas (pro 4. a 5. ročník ZŠ) (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 9885/2008-22

nosič: P

Nová škola

Jančová, M.; Grigárková, M.: Člověk a jeho zdraví (pro 4. a 5. ročník ZŠ) (učebnice a pracovní sešit): vydání: 1.
čj.: 9885/2008-22

SUŘ

Nová škola

Nová škola

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

nosič: P

nosič: P

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

SUŘ

Nová škola

cena (v Kč): 78 + 68

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

nosič: P

nosič: P

Štiková, V.: Já a můj svět – prvouka pro 3. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 11982/2008-22

SUŘ

Nová škola

cena (v Kč): 65

Štiková, V.: Já a můj svět – prvouka pro 2. ročník (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 5494/2008-22

Nová škola
nosič: P

cena (v Kč): U - 89 + PL - 65 +
PS - po 79

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

ze dne: 14.4.2005

platí do: 14.4.2011

nosič: P

cena (v Kč): 55 + 53

nosič: P

Potůčková, J.: Prvouka pro 2. třídu ZŠ (1. a 2. díl); vydání: 1.
čj.: 11217/2009-22

ze dne: 25.6.2009

Studio 1+1

cena (v Kč): po 33,50

SUŘ

Studio 1+1

platí do: 25.6.2015

SUŘ

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: 2.8.2004

platí do: 2.8.2010

cena (v Kč): 169

Mandelová, H.; Kunstová, E.; Pařízková, I.: Dějiny novověku pro 8. ročník ZŠ a pro tercii osmiletého gymnázia); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 9133/2009-22

ze dne: 20.4.2009

platí do: 20.4.2015

cena (v Kč): 169

Mandelová, H.; Kunstová, E.; Pařízková, I.: Dějiny novověku pro 8. ročník ZŠ a pro tercii osmiletého gymnázia); vydání: 1.
čj.: 9133/2009-22

ze dne: 20.4.2009

platí do: 20.4.2015

cena (v Kč): 249

Mandelová, H.; Kunstová, E.; Pařízková, I.: Dějiny pravěku a starověku pro 6. ročník ZŠ a pro primu osmiletého gymnázia);
vydání: 2.
čj.: 12482/2007-22

ze dne: 25.5.2007

platí do: 25.5.2013

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., platnost doložky prodloužena
čj.: 16122/2008-22

ze dne: 7.8.2008

platí do: 7.8.2014

cena (v Kč): 249

kol.: Dějepis 6 (učebnice a pracovní sešit s přílohou přehled učiva); vydání: 1.
čj.: 6871/2007-22

ze dne: 30.3.2007

platí do: 30.3.2013

ze dne: 25.2.2009

platí do: 25.2.2015

cena (v Kč): 149 + 59

ze dne: 17.8.2010

platí do: 17.8.2016

ze dne: 20.6.2006

platí do: 20.6.2012

ze dne: 15.5.2007

platí do: 15.5.2013

ze dne: 14.3.2008
ze dne: 26.1.2009
ze dne: 24.6.2010
ze dne: 12.10.2004
ze dne: 7.11.2008
ze dne: 16.9.2008

nosič: P

ze dne: 18.11.2004
ze dne: 18.11.2004

cena (v Kč): 95

nosič: P

platí do: 26.1.2015

cena (v Kč): 95

nosič: P

ze dne: 25.7.2008
ze dne: 11.9.2006

platí do: 24.6.2016

cena (v Kč): 110

platí do: 12.10.2010

cena (v Kč): 97 + 30

platí do: 7.11.2014

cena (v Kč): 140 + 35

platí do: 16.9.2014

cena (v Kč): 140 + 35

platí do: 18.11.2010

cena (v Kč): 89

platí do: 18.11.2010

cena (v Kč): 89

platí do: 25.7.2014

cena (v Kč): po 89

platí do: 11.9.2012

cena (v Kč): 79

Augusta, P.; Honzák, F.: Dějiny starověkého Řecka a Říma; vydání: 3., platnost doložky prodloužena
čj.: 18077/2006-22

ze dne: 11.9.2006

SUŘ
SUŘ
SUŘ

Nová škola

Augusta, P.; Honzák, F.: Dějiny pravěku a starověkého Orientu; vydání: 3., platnost doložky prodloužena
čj.: 18077/2006-22

SUŘ

Nová škola

Augusta, P.; Honzák, F.; Pečenka, M.: Dějiny novověku 1. a 2. díl; vydání: 3., platnost doložky prodloužena
čj.: 15383/2008-22

SUŘ

Nová škola

platí do: 14.3.2014

Pečenka, M.; Augusta, P.; Honzák, F.: Dějiny moderní doby, 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 22549/2004-22

SUŘ

Nová škola

Pečenka, M.; Augusta, P.; Honzák, F.; Luňák, P.: Dějiny moderní doby, 1. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 22549/2004-22

SUŘ

Fraus

cena (v Kč): 90

Burešová, J.; Hýsek, O.; Schulzová, E.: Dějepis 9 – Moderní dějiny (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 13142/2008-22

nosič: P

nosič: P

Trapl, M.; Traplová, J.; Hýsek, O. a kol.: Dějepis 8 – Novověk (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 17912/2008-22

nosič: P

cena (v Kč): 149

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

Čapka, F.: Dějepis 9 (novověk, moderní dějiny); vydání: 1.
čj.: 11336/2010-22

nosič: P

Fraus

Vykoupil, L.; Čapka, F.: Dějepis 8 (novověk); vydání: 1.
čj.: 1657/2009-22

SUŘ

Dialog

nosič: P

Vykoupil, V.; Antonín, R.; Fejfušová, M.: Dějepis 7 (středověk a počátku novověku); vydání: 1.
čj.: 4552/2008-22

SUŘ

Dialog
nosič: P

cena (v Kč): 159

Bednaříková, J.; Kysučan, L.; Fejfušová, M.: Dějepis 6 (pravěk, starověk); vydání: 1.
čj.: 11653/2007-22

nosič: P

nosič: P

Semotanová, E. a kol.: Školní atlas českých dějin; vydání: 1.
čj.: 7933/2006-22

Dialog

cena (v Kč): 159 + 69

Fronk, V. a kol.: Dějepis 8 – Modernizace společnosti; vydání: 1.
čj.: 17096/2010-22

SUŘ

Fraus

Velinský, T.; Bartáková, E. a kol.: Dějepis 7 – Středověk a počátky nové doby (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 3394/2009-22

Dialog
nosič: P

platí do: 11.9.2012

cena (v Kč): 89

nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
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
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Picková, D.; Kubů, N.: Dějiny středověku a raného novověku – 1. díl (Zrození středověké Evropy); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 3980/2010-22

ze dne: 14.4.2010

platí do: 14.4.2016

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.: 3980/2010-22

ze dne: 14.4.2010

platí do: 14.4.2016

cena (v Kč): 69

Beneš, Z.; Augusta, P.: Dějiny středověku a raného novověku – 3. díl (Ranný novověk); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 3980/2010-22

ze dne: 14.4.2010

platí do: 14.4.2016

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.: 15383/2008-22

ze dne: 25.7.2008

platí do: 25.7.2014

cena (v Kč): 49

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: 11.9.2006

platí do: 11.9.2012

cena (v Kč): 39

Beneš, Z.; Augusta, P.: Pracovní sešit k učebnicím Dějiny středověku a raného novověku, 1.-3. díl; vydání: 2.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 3980/2010-22

ze dne: 14.4.2010

platí do: 14.4.2014

cena (v Kč): 39

Augusta, P.; Honzák, F.; Gloser, J. J.: Pravěk a starověk (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 20349/2007-22

ze dne: 20.11.2007

platí do: 20.11.2013

cena (v Kč): 99 + 59

Picková, D.; Kubů, N.; Gloser, J. J.: Středověk (učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 17167/2009-22

ze dne: 7.10.2009

platí do: 7.10.2015

cena (v Kč):

Válková, V.; Parkan, F.: Dějepis 6 – pravěk a starověk (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 21381/2006-22

ze dne: 13.9.2006

platí do: 13.9.2012

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: 19.7.2007

platí do: 19.7.2013

ze dne: 15.7.2008

platí do: 15.7.2014

ze dne: 23.6.2009

platí do: 23.6.2015

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

SPN, a.s.
nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
nosič: P

cena (v Kč): 119 + 73

nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.

Válková, V.: Dějepis 9 – nejnovější dějiny (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 5985/2009-22

nosič: P

cena (v Kč): 119 + 59

Válková, V.: Dějepis 8 – novověk (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 11608/2008-22

SPL - Práce

SUŘ

SPN, a.s.
cena (v Kč): 119 + 69

nosič: P

SUŘ

Výchova k občanství
Janošková, D.; Ondráčková, M.; Čečilová, A.: Občanská výchova, Rodinná výchova pro 6. ročník základní školy a primu
víceletého gymnázia; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 9298/2009-22

ze dne: 15.6.2009

platí do: 15.6.2015

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., platnost doložky prodloužena
čj.: 14744/2010-22

ze dne: 20.7.2010

platí do: 20.7.2016

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: 22.6.2005

platí do: 22.6.2011

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: 25.9.2006

platí do: 25.9.2012

cena (v Kč): 139

Dostálová, R. a kol.: Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 28911/2004-22

ze dne: 8.11.2004

platí do: 8.11.2010

ze dne: 15.9.2008

platí do: 15.9.2014

ze dne: 1.12.2009

platí do: 1.12.2015

ze dne: 28.5.2008

platí do: 28.5.2014

nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Nakladatelství
Olomouc

cena (v Kč): 85

nosič: P

SUŘ

Nová škola
SUŘ

Nová škola
cena (v Kč): 85

nosič: P

cena (v Kč): 400

nosič: P

Rabiňáková, D. a kol.: Právo pro každého; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 7684/2008-22

SUŘ

Fraus

nosič: P

Lunerová, J.; Štěrba, R.; Svobodová, M.: Výchova k občanství 7; vydání: 1.
čj.: 22197/2009-22

nosič: P

cena (v Kč): 90

Skácelová, J.; Mrázová, L.: Výchova k občanství 6; vydání: 1.
čj.: 15059/2008-22

Fraus

SUŘ

Partners Czech
SUŘ
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Fyzika
Rauner, K. a kol.: Fyzika pro 6. ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 9282/2010-22

ze dne: 19.5.2010

platí do: 19.5.2016

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: 6.5.2005

platí do: 6.5.2011

cena (v Kč): 119 + 59

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: 19.6.2006

platí do: 19.6.2012

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: 29.6.2007

platí do: 29.6.2013

cena (v Kč): 139 + 65

Kubínek, R.; Davidová, J.; Holubová, R.; Weinlich, R.; : Fyzika I, 1. a 2. díl (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 16770/2005-22
ze dne: 20.6.2005
platí do: 20.6.2011
cena (v Kč): U po 64/140, Ps
38/80 + 30/80
Kubínek, R.; Weinlichová, J.; Holubová, R.; Weinlich, R.: Fyzika II, 1. díl (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 9836/2006-22

ze dne: 1.8.2006

platí do: 1.8.2012

cena (v Kč): 65 + 30

Banáš, P.; Kubínek, R.; Holubová, R. a kol.: Fyzika II, 2. díl (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 11214/2009-22

ze dne: 13.7.2009

platí do: 13.7.2015

cena (v Kč): 64 + 35

Bohuněk, J.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 6. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 5784/2006-22

ze dne: 18.5.2006

platí do: 18.5.2012

cena (v Kč): 42

Bohuněk, J.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 5784/2006-22

ze dne: 18.5.2006

platí do: 18.5.2012

cena (v Kč): 46

Bohuněk, J.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 5784/2006-22

ze dne: 18.5.2006

platí do: 18.5.2012

cena (v Kč): 44

Bohuněk, J.: Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 5784/2006-22

ze dne: 18.5.2006

platí do: 18.5.2012

cena (v Kč): 48

Kolářová, R.; Bohuněk, J.: Fyzika pro 6. ročník ZŠ; vydání: 3., platnost doložky prodloužena
čj.: 29328/2007-22

ze dne: 5.2.2008

platí do: 5.2.2014

ze dne: 12.3.2009

platí do: 12.3.2015

cena (v Kč): 110

ze dne: 13.4.2005

platí do: 13.4.2011

cena (v Kč): 114

ze dne: 18.5.2006

platí do: 18.5.2012

cena (v Kč): 85

ze dne: 18.5.2006

platí do: 18.5.2012

cena (v Kč): 99

cena (v Kč): 122 + 44

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: 18.5.2006

platí do: 18.5.2012

cena (v Kč): 122 + 44

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: 18.5.2006

platí do: 18.5.2012

cena (v Kč): 122 + 44

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: 18.5.2006

platí do: 18.5.2012

cena (v Kč): 122 + 44

Jáchim, F.; Tesař, J.: Fyzika pro 6. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10605/2005-22

ze dne: 18.5.2005

platí do: 18.5.2011

ze dne: 18.5.2005

platí do: 18.5.2011

cena (v Kč): 85

ze dne: 18.5.2005

platí do: 18.5.2011

cena (v Kč): 87

ze dne: 18.5.2005

platí do: 18.5.2011

cena (v Kč): 89

ze dne: 11.12.2006

platí do: 11.12.2012

cena (v Kč): 89

ze dne: 15.1.2008

platí do: 15.1.2014

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

Prometheus
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
cena (v Kč): 85

Tesař, J.; Jáchim, F.: Fyzika II (Síla a její účinky – pohyb těles); vydání: 1.
čj.: 23207/2007-22

SUŘ

Prodos
nosič: P
SUŘ

SPN, a.s.

Tesař, J.; Jáchim, F.: Fyzika I (Fyzikální veličiny a jejich měření); vydání: 1.
čj.: 22062/2006-22

nosič: P

SPN, a.s.

Jáchim, F.; Tesař, J.: Fyzika pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10605/2005-22

SUŘ

Fraus

SPN, a.s.

Jáchim, F.; Tesař, J.: Fyzika pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10605/2005-22

nosič: P

SPN, a.s.

Jáchim, F.; Tesař, J.: Fyzika pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10605/2005-22

SUŘ

Fraus

Prometheus

Macháček, M.: Fyzika pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 5785/2006-22

nosič: P

Prometheus

Kolářová, R. a kol.: Fyzika pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 5784/2006-22

SUŘ

Fraus

Prometheus

Kolářová, R.; Bohuněk, J.: Fyzika pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 11935/2005-22

nosič: P

Prometheus

Kolářová, R.; Bohuněk, J.: Fyzika pro 7. ročník ZŠ; vydání: 2., přepracované vydání
čj.: 2873/2009-22

Fraus

nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.
cena (v Kč): 85

nosič: P

SUŘ
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Tesař, J.; Jáchim, F.: Fyzika III (Mechanické vlastnosti látek, mechanika tekutin, světelné děje); vydání: 1.
čj.: 11640/2008-22

ze dne: 25.7.2008

platí do: 25.7.2014

cena (v Kč): 85

Tesař, J.; Jáchim, F.: Fyzika IV (Elektromagnetické děje); vydání: 1.
čj.: 12724/2009-22

ze dne: 13.7.2009
ze dne: 6.5.2010

platí do: 13.7.2015

cena (v Kč): 85

ze dne: 23.2.2009

platí do: 6.5.2016

cena (v Kč): 85

platí do: 23.2.2015

cena (v Kč): 113 + 53,50

Míček, A.; Kroupa, R.: Fyzika 2 – učebnice pro 7. ročník; vydání: 1.
čj.: 2833/2010-22

ze dne: 21.5.2010

nosič: P

SUŘ

SPN, a.s.

Rosecká, Z.; Míček A.: Fyzika – učebnice pro 6. ročník, Zápisník mladého fyzika (1. pracovní sešit pro činnostní výuku fyzika);
vydání: 1.
čj.: 4385/2009-22

SUŘ

SPN, a.s.

Tesař, J.; Jáchim, F.: Fyzika V (Energie); vydání: 1.
čj.: 7829/2010-22

SPN, a.s.
nosič: P

nosič: P

SUŘ

Tvořivá škola, o.s.
nosič: P

SUŘ

Tvořivá škola, o.s.

platí do: 21.5.2016

cena (v Kč): 113

nosič: P

SUŘ

Chemie
Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J.: Základy chemie 1 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 3., doložka prodloužena
čj.: 22795/2008-22

ze dne: 8.12.2008

platí do: 8.12.2014

cena (v Kč): 115 + 55

Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J.: Základy chemie 2 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 3., doložka prodloužena
čj.: 22795/2008-22

ze dne: 8.12.2008

platí do: 8.12.2014

cena (v Kč): 115 + 55

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

ze dne: 30.8.2006

platí do: 30.8.2012

cena (v Kč): 89

Beneš, P.; Pumpr, V.; Banýr, J.: Základy praktické chemie 1 pro 8. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.,
doložka prodloužena
čj.: 12370/2008-22

ze dne: 18.8.2008

platí do: 18.8.2014

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.: 12370/2008-22

ze dne: 18.8.2008

platí do: 18.8.2014

cena (v Kč): 99 + 59

Beneš, P.; Pumpr, V.; Frýzková: Základy praktické chemie a náš život (pracovní sešit); vydání: 1. doložka prodloužena
čj.: 12370/2008-22

ze dne: 18.8.2008

platí do: 18.8.2014

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: 4.5.2006

platí do: 4.5.2012

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: 20.6.2007

platí do: 20.6.2013

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: 17.2.2006

platí do: 17.2.2012

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: 17.2.2006

platí do: 17.2.2012

cena (v Kč): 160 + 50

Mach, J.; Plucková, I.; Šibor, J.: Chemie 8 – Úvod do obecné a anorganické chemie (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 29472/2009-22

ze dne: 24.2.2010

platí do: 24.2.2016

cena (v Kč):

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: 19.7.2005

platí do: 19.7.2011

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: 19.7.2005

platí do: 19.7.2011

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

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

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Přírodopis
Kvasničková, D. a kol.: Ekologický přírodopis pro 6. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií (učebnice a pracovní sešit);
vydání: 2., platnost doložky prodloužena
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: 14.9.2006
platí do: 14.9.2012
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

Fortuna
nosič: P
SUŘ
Fortuna
nosič: P
SUŘ
Fortuna
nosič: P

SUŘ
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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
Čabradová, V.; Hasch, F.; Sejpka, J.; Vaněčková, I.: Přírodopis 6 pro základní školy víceletá gymnázia (učebnice); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 19355/2009-22

ze dne: 18.12.2009

platí do: 18.12.2015

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: 11.5.2005

platí do: 11.5.2011

cena (v Kč): 129 + 59

Přírodopis 8 pro základní školy a víceletá gymnázia (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 13176/2006-22

ze dne: 1.8.2006

platí do: 1.8.2012

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: 25.9.2007

platí do: 25.9.2013

cena (v Kč): 139 + 65

Toběrná, V.; Švecová, M.: Botanika II (Vyšší rostliny); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

čj.: 11984/2005-22

ze dne: 30.9.2005

platí do: 30.9.2011

cena (v Kč): 83

Maleninský, M.; Novák, J.: Zoologie II (Obratlovci); vydání: 1., platnost doložky prodloužena

čj.: 11984/2005-22

ze dne: 30.9.2005

platí do: 30.9.2011

cena (v Kč): 85

Konětopský, A.; Musilová, E.; Vlk, R.: Přírodopis 6, 1. díl – Úvod do učiva přírodopisu; vydání: 1.
čj.: 10896/2007-22

ze dne: 22.6.2007

platí do: 22.6.2013

cena (v Kč): 70

Kubešová, S.; Vlk, R.: Přírodopis 6, 2. díl – Bezobratlí živočichové; vydání: 1.
čj.: 10896/2007-22

ze dne: 22.6.2007

platí do: 22.6.2013

ze dne: 5.5.2008

platí do: 5.5.2014

cena (v Kč): 70

ze dne: 5.5.2008

platí do: 5.5.2014

cena (v Kč): 70

ze dne: 28.4.2009

platí do: 28.4.2015

ze dne: 10.6.2010
ze dne: 28.4.2010
ze dne: 18.12.2009
ze dne: 8.8.2005

ze dne: 11.8.2006

platí do: 10.6.2016

cena (v Kč): 110

platí do: 28.4.2016

cena (v Kč): 86 + 35

platí do: 18.12.2015

cena (v Kč): 99 + 35

platí do: 8.8.2011

cena (v Kč): 98,70 + 31,50

platí do: 11.8.2012

cena (v Kč): 89 + 35

Dobroruka, L., J. a kol.: Přírodopis I pro 6. ročník ZŠ; vydání: 1.
čj.: 22117/2009-22

ze dne: 21.4.2010
ze dne: 21.4.2010

platí do: 21.4.2016

ze dne: 21.4.2010
ze dne: 21.4.2010

platí do: 21.4.2016

ze dne: 19.11.2009
ze dne: 20.6.2007
ze dne: 26.5.2008

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Nová škola
SUŘ
SUŘ

platí do: 21.4.2016
platí do: 21.4.2016

platí do: 19.11.2015
platí do: 20.6.2013
platí do: 26.5.2014

nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ

Prodos
nosič: P

SUŘ
SUŘ

Scientia
SUŘ

Scientia
cena (v Kč): 130

nosič: P

SUŘ

Scientia
cena (v Kč): 120

cena (v Kč): 98
cena (v Kč): 119

Černík, V.; Vaněk, J, ; Martinec, Z.; Hamerská, M.: Přírodopis pro 7. ročník základní školy (zoologie, botanika); vydání: 1.
čj.: 29659/2007-22

nosič: P

nosič: P

Černík, V.; Vaněk, J, ; Martinec, Z.; Hamerská, M.: Přírodopis pro 6. ročník základní školy (zoologie, botanika); vydání: 1.
čj.: 8382/2007-22

SUŘ

Nakladatelství
České geograﬁcké
společnosti

cena (v Kč): 140,7

Černík, V.; Martinec, Z.; Vítek, J.; Vodová, V.: Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy (geologie, ekologie); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.:17474/2009-22

nosič: P

nosič: P

Cílek, V. a kol.: Přírodopis IV pro 9. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 22117/2009-22

SUŘ

Nakladatelství
České geograﬁcké
společnosti

cena (v Kč): 129,2

Dobroruka, L., J. a kol.: Přírodopis III pro 8. ročník ZŠ; vydání: 1.
čj.: 22117/2009-22

nosič: P

Scientia

Dobroruka, L., J. a kol.: Přírodopis II pro 7. ročník ZŠ; vydání: 1.
čj.: 22117/2009-22

SUŘ

Fraus

Nová škola

Zapletal, J.; Janoška, M.; Bičíková, L.; Tomančáková, M.: Přírodopis 9 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 14332/2006-22

nosič: P

Nová škola

Kantorek, J.; Froněk, J.; Jurčák, J. a kol.: Přírodopis 8 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 11430/2005-22

SUŘ

Fraus

nosič: P

Froněk, J.; Jurčák, J. a kol.: Přírodopis 7 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 20377/2009-22

nosič: P

cena (v Kč): 95

Froněk, J.; Jurčák, J. a kol.: Přírodopis 6 (učebnice a pracovní sešit); vydání: 2. aktualizované, platnost doložky prodloužena
čj.: 246/2010-22

SUŘ

Fraus

nosič: P

Matyášek, J.; Hrubý, Z.: Přírodopis 9, Geologie; vydání: 1.
čj.: 12725/2010-22

nosič: P

cena (v Kč): 70

Drozdová, E.; Klinkovská, L.; Lízal, P.: Přírodopis 8, Biologie člověka; vydání 1.
čj.: 6918/2009-22

SUŘ

Fraus

Nová škola

Rychnovský, B.; Odstrčil, M.; Popelková, P.; Kubešová, S.: Přírodopis 7, 1. díl – Strunatci; vydání 1.
čj.: 5662/2008-22

nosič: P

Nová škola

Hedvábná, H. a kol.: Přírodopis 7, 1. díl – Botanika; vydání: 1.
čj.: 5662/2008-22

Fortuna

cena (v Kč): 115

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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Černík, V. a kol.: Přírodopis pro 8. ročník základní školy (biologie člověka); vydání: 1.
čj.: 24966/2008-22

ze dne: 11.4.2009

platí do: 11.4.2015

SPN, a.s.
cena (v Kč): 109

nosič: P

SUŘ

Zeměpis
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: 18.4.2005

platí do: 18.4.2011

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: 18.4.2005

platí do: 18.4.2011

cena (v Kč): 57

Baar, V.: Zeměpis Ameriky, Asie a Evropy – pracovní sešit; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 10769/2005-22

ze dne: 18.4.2005

platí do: 18.4.2011

cena (v Kč): 49

Červený, P. a kol.: Zeměpis 6 pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 7352/2009-22

ze dne: 1.6.2009

platí do: 1.6.2015

cena (v Kč): 149

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: 2.9.2005

platí do: 2.9.2011

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

Marada, M. a kol.: Zeměpis pro 9. ročník základní školy a víceleté gymnázium; vydání: 1.
čj.: 20716/2007-22

ze dne: 10.12.2007

platí do: 10.12.2013

ze dne: 13.12.2006

platí do: 13.12.2012

ze dne: 27.1.2006

platí do: 27.1.2012

ze dne: 1.9.2006

platí do: 1.9.2012

ze dne: 10.6.2005

platí do: 10.6.2011

ze dne: 10.6.2005

platí do: 10.6.2011

cena (v Kč): 55

ze dne: 10.6.2005

platí do: 10.6.2011

cena (v Kč): 129

ze dne: 22.12.2004
ze dne: 24.1.2005

cena (v Kč):

ze dne: 24.1.2005
ze dne: 24.1.2005

platí do: 22.12.2010

cena (v Kč): 279

platí do: 24.1.2011

cena (v Kč): 53

platí do: 24.1.2011

cena (v Kč): 77

platí do: 24.1.2011

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: 24.1.2005

platí do: 24.1.2011

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: 1.9.2005

platí do: 1.9.2011

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: 1.9.2005

platí do: 1.9.2011

cena (v Kč): 95

Červinka, P.; Tampír, V.: Přírodní prostředí Země; vydání: 3. aktualizované a rozšířené vydání, platnost doložky prodloužena

čj.: 864/2008-22

ze dne: 8.4.2008

SUŘ

Fraus
nosič: P

SUŘ

Fraus
SUŘ
SUŘ

Kartograﬁe Praha
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Kartograﬁe Praha

Lorenc, P.: Zeměpis pro 6. ročník ZŠ – Živá planeta; vydání: 2., upravené, platnost doložky prodloužena
čj.: 12072/2004-22

nosič: P

Kartograﬁe Praha
cena (v Kč):

Lorenc, P.: Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ – Daleké světadíly a oceány; vydání: 2., upravené, platnost doložky prodloužena
čj.: 12072/2004-22

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
cena (v Kč):

kol. autorů: Školní atlas světa; vydání: 1., 2. dotisk
čj.: 21164/2004-22

nosič: P

Kartograﬁe Praha

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy – Asie; vydání: 1.
čj.: 17348/2005-22

SUŘ

Fraus

Fraus

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy – Amerika; vydání: 1.
čj.: 17348/2005-22

SUŘ

Fortuna
nosič: P

nosič: P

kol. autorů: Sešitové atlasy pro základní školy – Afrika, Austrálie, Oceánie; vydání: 1.
čj.: 17348/2005-22

nosič: P

cena (v Kč): 179

kol. autorů: Evropa – Sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1.
čj.: 14878/2006-22

SUŘ

Fortuna

nosič: P

kol. autorů: Česká republika – Sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1.
čj.: 2180/2006-22

nosič: P

cena (v Kč): 149

Kühnlová, H.: Život v našem regionu pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1.
čj.: 14885/2006-22

Fortuna

platí do: 8.4.2014

cena (v Kč): 109

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
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Valenta, V.; Herink, J. a kol.: Současný svět; vydání: 3.

čj.: 4710/2010-22

ze dne: 19.5.2010

Nakladatelství
České geograﬁcké
společnosti
platí do: 19.5.2016

cena (v Kč): 129

Řezníčková, D.: Současný svět (pracovní sešit); vydání: 1.

čj.: 19355/2005-22

ze dne: 1.9.2005

ze dne: 8.4.2008

platí do: 1.9.2011

cena (v Kč): 49

platí do: 8.4.2014

cena (v Kč): 115

Holeček, M.; Janský, B.; Tlach, B.: Zeměpis světa 1; vydání: 3. upravené, doložka prodloužena

čj.: 26933/2004-22

ze dne: 12.1.2005

platí do: 12.1.2011

cena (v Kč): 79

Holeček, M. a kol.: Zeměpis světa 2 (Amerika, Asie); vydání: 3., doložka prodloužena

čj.: 13299/2007-22

ze dne: 6.9.2007

platí do: 6.9.2013

ze dne: 3.10.2007

platí do: 3.10.2013

cena (v Kč): 87

ze dne: 9.5.2007

platí do: 9.5.2013

cena (v Kč): 87
cena (v Kč):

Hübelová, D.; Novák, S.; Weinhöfer, M.: Zeměpis 6, 2. díl – Přírodní obraz Země; vydání: 1.
čj.: 8665/2007-22

ze dne: 9.5.2007

platí do: 9.5.2013

cena (v Kč):

Chalupa, P.; Kolejka, J.; Svatoňová, H.: Zeměpis 7 – Putování po světadílech (1. a 2. díl); vydání: 1.
čj.: 7271/2008-22

ze dne: 2.6.2008

platí do: 2.6.2014

cena (v Kč): 150

Borecký, D.; Novák, S.; Chalupa, P.: Zeměpis 8 – Česká republika; vydání: 1.
čj.: 4920/2009-22

ze dne: 10.4.2009

platí do: 10.4.2015

ze dne: 10.4.2009

cena (v Kč): 75

ze dne: 20.1.2010

platí do: 10.4.2015

cena (v Kč): 75

ze dne: 10.3.2009

platí do: 20.1.2016

cena (v Kč): 85

platí do: 10.3.2015

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: 29.8.2006

platí do: 29.8.2012

cena (v Kč): U 86/126, 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: 20.7.2007

platí do: 20.7.2013

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: 20.7.2007

platí do: 20.7.2013

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.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 12589/2008-22

ze dne: 14.7.2008

platí do: 14.7.2014

cena (v Kč): U 118/147, PS 45

Voženílek, V.; Fňukal, M.; Nováček, P.; Szczyrba, Z.: Zeměpis 5 – Hospodářství a společnost (učebnice a pracovní sešit –
žákovská/učitelská verze); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 16800/2009-22

ze dne: 24.8.2009

platí do: 24.8.2015

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: 1.8.2005
ze dne: 24.8.2004

SUŘ

nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

Nová škola
nosič: P

SUŘ

nosič: P

SUŘ

platí do: 1.8.2011
platí do: 24.8.2010

nosič: P

SUŘ

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

Shocart
cena (v Kč): 149

Demek, J.: Mimoevropské světadíly – Zeměpis pro základní školy; vydání: 1.
čj.: 26157/2004-22

nosič: P

Nová škola

Voženílek, V.; Szczyrba, Z.: Geograﬁa 4 – Republika Czeska (učebnice a pracovní sešit) – pro školy s polským jazykem
vyučovacím; vydání: 1.
čj.: 1581/2009-60

SUŘ

Nakladatelství
České geograﬁcké
společnosti

Nová škola

Chalupa, P.; Hübelová, D. : Zeměpis 9 – Lidé a hospodářství; vydání: 1.
čj.: 29478/2009-22

nosič: P

Nová škola

Hübelová, D.; Chalupa, P.: Zeměpis 8 – Evropa; vydání: 1.
čj.: 4920/2009-22

SUŘ

Nakladatelství
České geograﬁcké
společnosti

Nakladatelství
České geograﬁcké
společnosti

Novák, S.; Šteﬂ, V.; Trna, J.; Weinhöfer, M.: Zeměpis 6, 1. díl – Vstupte na planetu Zemi; vydání: 1.
čj.: 8665/2007-22

nosič: P

Nakladatelství
České geograﬁcké
společnosti

Jeřábek, M.; Vilímek, V.: Zeměpis světa 3 (Evropa); vydání: 3., doložka prodloužena

čj.: 18158/2007-22

SUŘ

Nakladatelství
České geograﬁcké
společnosti

Kastner, J. a kol.: Zeměpis naší vlasti; vydání: 3. upravené vydání, platnost doložky prodloužena

čj.: 864/2008-22

nosič: P

nosič: P
SPL - Práce

cena (v Kč): 159

nosič: P

SUŘ
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Novák, S.; Demek, J.: Planeta Země se představuje; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 31729/2003-22

ze dne: 6.2.2004

platí do: 6.2.2010

cena (v Kč): 99

Chalupa, P.: Světový oceán, Evropa – Zeměpis pro 7. ročník obecné školy; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 6398/2006-22

ze dne: 1.11.2006

platí do: 1.11.2012

cena (v Kč): 109

Demek, J. a kol.: Zeměpis 8 pro základní školy – Lidé a hospodářství (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 11218/2009-22

ze dne: 22.6.2009

platí do: 22.6.2015

cena (v Kč): 109 + 65

Demek, J. a kol.: Zeměpis 9 pro základní školy – Česká republika (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 11589/2008-22

ze dne: 15.8.2008

platí do: 15.8.2014

cena (v Kč): 109 + 65

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: 19.4.2007

platí do: 19.4.2013

cena (v Kč): 95 + 65

Demek, J.; Mališ, I.: Zeměpis pro 7. ročník základní školy – Zeměpis světadílů (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
čj.: 27655/2007-22

ze dne: 12.2.2008

platí do: 12.2.2014

cena (v Kč): 109 + 65

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

Hudební výchova
Jaglová, J.: Hudební výchova pro 1. ročník (Začínáme s hudební výchovou – pracovní listy a zpěvník); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 20814/2009-22

ze dne: 29.10.2009

platí do: 29.10.2015

cena (v Kč): 35 + 18

Jaglová, J.: Hudební výchova pro 2. ročník (učebnice, zpěvník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 20814/2009-22

ze dne: 29.10.2009

platí do: 29.10.2015

cena (v Kč): 42 + 25

Jaglová, J.: Hudební výchova pro 3. ročník (učebnice a zpěvník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 20814/2009-22

ze dne: 29.10.2009

platí do: 29.10.2015

cena (v Kč): 42 + 25

Jaglová, J.: Hudební výchova pro 4. ročník (učebnice a zpěvník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 20814/2009-22

ze dne: 29.10.2009

platí do: 29.10.2015

cena (v Kč): 42 + 25

Jaglová, J.: Hudební výchova pro 5. ročník (učebnice a zpěvník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 20814/2009-22

ze dne: 29.10.2009

platí do: 29.10.2015

cena (v Kč): 42 + 25

Lišková, M.; Hurník, L.: Hudební výchova pro 2. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 14205/2005-22

ze dne: 3.3.2005

platí do: 3.3.2011

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: 3.3.2005

platí do: 3.3.2011

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: 3.3.2005

platí do: 3.3.2011

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: 3.3.2005

platí do: 3.3.2011

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: 3.3.2005

platí do: 3.3.2011

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: 3.3.2005

platí do: 3.3.2011

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: 3.3.2005

platí do: 3.3.2011

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: 3.3.2005

platí do: 3.3.2011

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

Výtvarná výchova
Šamšula, P.: Obrazárna v hlavě 1, 2 (výtvarná čítanka pro 2.-5. ročník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 29641/2007-22

ze dne: 18.3.2008

platí do: 18.3.2014

cena (v Kč): po 129

Šamšula, P.: Obrazárna v hlavě 3 (výtvarná čítanka pro 6. ročník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 29641/2007-22

ze dne: 18.3.2008

platí do: 18.3.2014

cena (v Kč): 109

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ
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Šamšula, P.: Obrazárna v hlavě 4 (výtvarná čítanka pro 7. ročník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 29641/2007-22

ze dne: 18.3.2008

platí do: 18.3.2014

cena (v Kč): 109

Šamšula, P.: Obrazárna v hlavě 5 (výtvarná čítanka pro 8. ročník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 29641/2007-22

ze dne: 18.3.2008

platí do: 18.3.2014

cena (v Kč): 109

Šamšula, P.: Obrazárna v hlavě 6 (výtvarná čítanka pro 9. ročník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 29641/2007-22

ze dne: 18.3.2008

platí do: 18.3.2014

cena (v Kč): 109

Šamšula, P.; Adamec.J.: Průvodce výtvarným uměním I; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 18197/2006-22

ze dne: 7.9.2006

platí do: 7.9.2012

cena (v Kč): 189

Adamec, J.; Šamšula, P.: Průvodce výtvarným uměním II; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 18197/2006-22

ze dne: 7.9.2006

platí do: 7.9.2012

cena (v Kč): 189

Bláha, J.; Šamšula, P.: Průvodce výtvarným uměním III; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 18197/2006-22

ze dne: 7.9.2006

platí do: 7.9.2012

cena (v Kč): 189

Šamšula, P.; Hirschová, J.: Průvodce výtvarným uměním IV; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 11750/2006-22

ze dne: 30.6.2006

platí do: 30.6.2012

cena (v Kč): 189

Bláha, J.; Slavík, J.: Průvodce výtvarným uměním V; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
čj.: 18197/2006-22

ze dne: 7.9.2006

platí do: 7.9.2012

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

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

SPL - Práce
nosič: P

SUŘ

Člověk a svět práce
Veselík, P.; Veselíková, M.: Technické kreslení pro 7.-9. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 2498/2010-22

ze dne: 21.4.2010

platí do: 21.4.2016

cena (v Kč): 69

Kociánová, L.: Praktické činnosti pro 1.-5. ročník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 2498/2010-22

ze dne: 21.4.2010

platí do: 21.4.2016

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: 8.2.2007

platí do: 8.2.2013

cena (v Kč): 59

Janda, O.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ – Elektrotechnika kolem nás; vydání: 2., upravené a přepracované
čj.: 18557/2008-22

ze dne: 16.9.2008

platí do: 16.9.2014

cena (v Kč): 63

Dytrtová, R. a kol: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ – Pěstitelství; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 2498/2010-22

ze dne: 21.4.2010

platí do: 21.4.2016

cena (v Kč): 63

Marádová, E.; Vodáková, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ – Příprava pokrmů; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
čj.: 2498/2010-22

ze dne: 21.4.2010

platí do: 21.4.2016

cena (v Kč): 63

Fortuna
nosič: P
Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Fortuna
nosič: P

SUŘ

Volitelné předměty, různé
Kulich, J.; Bittmanová, K.: Co Anička a Martin dovedou, Učebnice ekologické a environmentální výchovy pro 1. stupeň
základní školy; vydání: 1.
čj.: 29786/2007-22

ze dne: 24.1.2008

platí do: 24.1.2014

cena (v Kč): 65

Kulich, J.; Bittmanová, K.: Co si pamatuje (nejen) babička (učebnice a pracovní sešit pro ekologickou výchovu
na 1. stupni ZŠ); vydání: 1.
čj.: 16459/2008-22

ze dne: 23.9.2008

platí do: 23.9.2014

cena (v Kč):

Lachmann, P.; Bittmanová, K.: Od energie k odpadům (učebnice a pracovní sešit pro ekologickou výchovu na 1. stupni ZŠ);
vydání: 1.
čj.: 16457/2008-22

ze dne: 21.10.2008

platí do: 21.10.2014

cena (v Kč): 68

Kulich, J.; Bittmanová, K.: S Martinem a Petrem širým světem (Učebnice ekologické a environmentální výchovy pro 1. stupeň
základní školy); vydání: 1.
čj.: 17348/2007-22

ze dne: 16.8.2007

platí do: 16.8.2013

cena (v Kč): 65

Beneš, P. a kol.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Havárie s únikem nebezpečných látek, Radiační havárie);
vydání: 2.
čj.: 19999/2008-22

ze dne: 14.11.2008

platí do: 14.11.2014

cena (v Kč): 55

Horská, V.; Marádová, E.; Slávik, D.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Sebeochrana a vzájemná pomoc); vydání: 2.
čj.: 19999/2008-22

ze dne: 14.11.2008

platí do: 14.11.2014

cena (v Kč): 59

Arsci
nosič: P

SUŘ

Arsci
nosič: P

SUŘ

Arsci
nosič: P

SUŘ

Arsci
nosič: P
Fortuna
nosič: P
Fortuna
nosič: P

SUŘ
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Herink, J.; Balek, V.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Živelní pohromy); vydání: 2.
čj.: 19999/2008-22

ze dne: 14.11.2008

platí do: 14.11.2014

cena (v Kč): 59

Danielovská, V.: Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 1. stupeň ZŠ; vydání: 2.
čj.: 19999/2008-22

ze dne: 14.11.2008

platí do: 14.11.2014

ze dne: 28.4.2005

platí do: 28.4.2011

cena (v Kč): 65

cena (v Kč): 97

Hegerová, K.; Kašpar, M.; Patočková, D.; Polendová, J.; Ševeček, P.; Vacková, K.: Školní pravidla českého pravopisu;
vydání: 2.
čj.: 16536/2009-22

ze dne: 16.12.2009

platí do: 16.12.2015

cena (v Kč):

Kolářová, R. a kol.: Tabulky pro základní školu; vydání: 9. přepracované, platnost doložky prodloužena
čj.: 8581/2006-22

ze dne: 15.6.2006

platí do: 15.6.2012

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: 10.7.2006

platí do: 10.7.2012

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: 10.7.2006

platí do: 10.7.2012

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: 10.7.2006

platí do: 10.7.2012

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: 10.7.2006

platí do: 10.7.2012

cena (v Kč): 69

Černoch, F.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Osobní bezpečí) – Bezpečí a nebezpečí (učebnice pro 2. ročník ZŠ);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 16580/2009-22

ze dne: 9.9.2009

platí do: 9.9.2015

cena (v Kč):

Černoch, F.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Osobní bezpečí) – Neztratím se? Neztratím!
(učebnice pro 1. ročník ZŠ); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 16580/2009-22

ze dne: 9.9.2009

platí do: 9.9.2015

cena (v Kč):

Černoch, F.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Osobní bezpečí) – Počítej se vším (učebnice pro 3. ročník ZŠ);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 16580/2009-22

ze dne: 9.9.2009

platí do: 9.9.2015

cena (v Kč):

Černoch, F.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Osobní bezpečí) – Pomáhám zraněným (učebnice pro 5. ročník ZŠ);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 16580/2009-22

ze dne: 9.9.2009

platí do: 9.9.2015

cena (v Kč):

Černoch, F.: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Osobní bezpečí) – S mapou nezabloudím (učebnice pro 4. ročník ZŠ);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 16580/2009-22

ze dne: 9.9.2009

platí do: 9.9.2015

ze dne: 20.4.2010

platí do: 20.4.2016

nosič: P
Fortuna
nosič: P
Lingea
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
SPL - Práce
nosič: P
SPL - Práce

cena (v Kč):

nosič: P

cena (v Kč): 76

nosič: P

Kadleček, J. a kol.: Základy rýsování pro ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
čj.: 2486/2010-22

nosič: P
Fortuna

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

Fortuna

Fortuna
SUŘ
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic
a učebních textů následující tituly:
pro základní vzdělávání:
Čechurová, M., Havlíčková, J., Podroužek, L.: Přírodověda pro 4.
ročník základní školy
Č.j.: 22098/2010-22, cena: 99 Kč

8. 9. 2016

SPN

součást
ucelené řady

Šrut, P., Mikulenková, H.: Český slabikář 1, 2
Č.j.: 17573/2010-22, cena:49 + 49 Kč

8. 9. 2016

Prodos

součást
ucelené řady

Mikulenková, H.: Tom a Mimi – Cviky
Jája a Ota – Písanka 1, 2
Číslice – Písanka 3
Č.j.: 17573/2010-22, cena: 15 + 15 + 15 + 11 Kč

8. 9. 2016

Prodos

součást
ucelené řady

Matyášek, J., Štiková, V., Trna, J.: Přírodověda 5
(učebnice + pracovní sešit)
Č.j.: 22324/2010-22, cena: 89 + 49 Kč

17. 9. 2016

Nová škola

součást
ucelené řady
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Oznámení
ČR – Česká školní inspekce oznamuje odcizení služebního průkazu č. 38
znějícího na jméno Ing. Vladimír Čermák.
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