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SEŠIT 4

ČÁST METODICKÁ
Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Čl. II
Smlouva soukromé školy s auditorem
V případě, že soukromá škola (dále jen „objednatel“)
uzavře smlouvu s auditorem v písemné formě, měla by
obsahovat zejména:
V Praze dne 1. března 2006
Č.j.1366/2006-45

Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5
zákona č. 306/1999 Sb.,
o poskytování dotací soukromým školám,
předškolním a školským zařízením, ve znění
pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2005
Ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb.,
o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) stanoví právnickým osobám
vykonávajícím činnost soukromých škol a školských
zařízení zapsaných ve školském rejstříku, které
nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, dobrovolným
svazem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly
v oblasti školství nebo registrovanou církví nebo
náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní
školy (dále jen „soukromá škola“), že doloží vynaložení zisku na výdaje na vzdělávání, běžný provoz,
popřípadě u škol a školských zařízení, které uskutečňují vzdělávací programy pro žáky se zdravotním
postižením i na rehabilitaci potvrzené oprávněnou
osobou (dále jen „auditor“). K tomu vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
„MŠMT“) tento metodický pokyn :
Čl. I
Předložení zprávy auditora
(1) Soukromé školy, které ve školním roce
2004/2005 pobíraly, nebo ve školním roce
2005/2006 pobírají zvýšení dotace, předloží příslušnému krajskému úřadu do 10. 8. 2006 zprávu auditora v rozsahu a struktuře uvedené v čl.
II odst. 2 tohoto pokynu, ověřující použití zisku
za rok 2005. Toto ověření bude rozhodné pro
posouzení oprávněnosti čerpání zvýšení dotace
za období kalendářního roku 2005 na základě
zákona.
(2) Soukromá škola předkládá zprávu auditora dle
citovaného zákona odboru školství krajského
úřadu, v Praze odboru školství Magistrátu hl. m.
Prahy.
Zpráva je předkládána i v případě, že celkového
zisku soukromá škola nedosáhla.

a) označení smluvních stran,
b) předmět smlouvy:
Auditor provede audit podle Mezinárodního auditorského standardu 800 Zpráva auditora o auditu
pro zvláštní účely, která nabyla účinnosti od 1. 1.
2006, a to s využitím běžných auditorských postupů.
1. ověření správné výše nákladových a výnosových účtů účetní jednotky (soukromé školy)
za ověřované účetní období,
přezkoušení výše jednotlivých nákladových
a výnosových položek,
prověření účelného vynaložení peněžních
prostředků,
2. ověření souladu rozhodnutí valné hromady
nebo jiného oprávněného orgánu o rozdělení zisku za auditované období se zaúčtováním v následujícím období,
3. přezkoušení splnění podmínek použití zisku
ověřovaného účetního období,
4. přezkoušení splnění podmínek použití zisku
vytvořeného v dřívějších obdobích, kdy již
soukromá škola podepsala smlouvu na zvýšení dotace podle zákona
c) termín předání zprávy objednateli se zřetelem
k tomu, že objednatel musí zprávu auditora předat příslušnému orgánu podle Čl. IV,
d) povinnosti subjektů; v této části smlouvy objednatel zajistí zpracování zprávy v souladu s Čl. III,
IV a V,
e) smluvní cenu,
f) datum podepsání smlouvy,
g) podpisy obou smluvních stran.
Čl. III
Struktura a rozsah zprávy auditora
Objednatel smluvně zajistí zpracování zprávy auditorem v tomto členění:
a) název zprávy auditora
Zpráva auditora o ověření nákladových a výnosových
účtů a způsobu vynaložení dosaženého výsledku hospodaření k 31. 12. 2005 zpracovaná s ohledem na
zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením (dále jen „zpráva“).
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b) úvod – specifikace ověřovaných skutečností
Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou (uvést
název soukromé školy, resp. objednatele) a auditorem (resp. auditorskou firmou, uvést její název) byl
proveden audit nákladových a výnosových účtů k 31.
12. 2005, v případě dosaženého zisku i jeho vynaložení na vzdělávání, výchovu a běžný provoz soukromé školy.
c) označení adresáta
1. název účetní jednotky,
2. sídlo,
3. IČO,
d) výše dosaženého zisku, případně ztráty k 31. 12.
2005
e) popis rozsahu a způsobu ověření
1. odvolávky na použité mezinárodní auditorské
standardy nebo použité postupy
2. rozsah ověření.
Auditor provede v souladu se zákonem č. 254/2000
Sb., o auditorech a o změně zákona č.165/1998 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, mezinárodními auditorskými standardy a dalšími příslušnými právními
předpisy:
1. ověření správné výše nákladových a výnosových účtů účetní jednotky (soukromé školy) za
ověřované účetní období,
přezkoušení výše jednotlivých nákladových
a výnosových položek,
prověření účelného vynaložení peněžních prostředků,
2. ověření souladu rozhodnutí valné hromady1)
o rozdělení zisku za auditované období se zaúčtováním v následujícím období,
3. přezkoušení splnění podmínek použití zisku
ověřovaného účetního období,
4. přezkoušení splnění podmínek použití zisku
vytvořeného v období, kdy soukromá škola
čerpala zvýšení dotace v souladu se zákonem
č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
f) definování odpovědnosti vedení účetní jednotky
a odpovědnosti auditora,
g) stanovisko auditora.
Auditor vydá stanovisko, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, zda:
–

nákladové a výnosové účty ve všech významných
ohledech věrně zobrazují vykazovaný výsledek
hospodaření soukromé školy k 31. 12. 2005
v souladu se zákony a účetními předpisy platnými
v České republice,
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–

rozdělení výsledku hospodaření za účetní období
2005 a použití zisku roku 20052) odpovídá závazku soukromé školy k vynaložení celého svého
zisku za příslušný kalendářní rok na výdaje na
výchovu a vzdělávání, běžný provoz, popřípadě
u škol a školských zařízení, která uskutečňují
vzdělávací programy pro žáky se zdravotním
postižením i na rehabilitaci, ve smyslu zákona.

V případě, že má škola v obchodním rejstříku uvedeno více činností (kromě vzdělávací činnosti ještě
další činnosti založené na komerční bázi), prověřuje
auditor výsledek hospodaření celé právnické osoby.
Není přípustné vyčíslit výsledek hospodaření
pouze za tzv.“školské činnosti“, ale prověřit použití
celého zisku právnické osoby.
Stanovisko auditora bude vyjádřeno jako:
1. stanovisko bez výhrad, to znamená stanovisko, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že
nákladové a výnosové účty ve všech významných ohledech věrně zobrazují vykazovaný
výsledek hospodaření soukromé školy ; výrokem bez výhrad je i stanovisko obsahující
upozornění na významnou skutečnost, aniž
by bylo vyjádřeno stanovisko s výhradou,
2. stanovisko s výhradou,
3. odmítnutí stanoviska,
4. záporné stanovisko.
V případě, že auditor zjistí podstatné nedostatky,
které vedou k vydání stanoviska s výhradou, odmítnutí stanoviska nebo záporného stanoviska, uvede
jejich specifikaci, včetně odhadu rozsahu vlivu na
výsledek hospodaření.
h) datum zprávy, ke kterému byla vyhotovena,
auditor musí datovat a podepsat zprávu auditora
k datu dokončení auditu.
i) jméno, příjmení a číslo osvědčení o zápisu do
seznamu auditorů a podpis; auditorská společnost
uvede obchodní firmu, sídlo, číslo osvědčení
o zápisu do seznamu auditorských společností
a jména a příjmení auditorů, kteří jménem auditorské společnosti vypracovali zprávu a čísla jejich
osvědčení o zápisu do seznamu auditorů.
Čl. IV
Závazky smluvních stran
(1) Auditor vyhotoví „Zprávu“ k 31. 12. 2005“
a předá ji ověřované účetní jednotce nejpozději do 31. 7. 2006.
(2) Vzhledem k tomu, že předmětem ověření auditora je ověření souladu rozhodnutí valné hromady1) o rozdělení zisku za auditované období
se zaúčtováním v následujícím období, soukro-
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má škola předloží auditorovi zápis z valné hromady, popřípadě obdobný dokument, se všemi
náležitostmi o rozdělení výsledku hospodaření
v dostatečném předstihu tak, aby mohl vyjádřit
svůj názor.
(3) Zprávu auditora soukromá škola doručí odboru
školství krajského úřadu, v Praze odboru školství
Magistrátu hlavního města Prahy do 10. 8. 2006.
Čl. V
Klasifikace výsledku ověření auditorem pro potřeby
MŠMT
(1) Stanovisko bez výhrad vydá auditor, pokud nákladové a výnosové účty ve všech významných ohledech věrně zobrazují vykazovaný výsledek hospodaření soukromé školy v souladu se zákony
a účetními předpisy platnými v České republice
a rozdělení výsledku hospodaření za sledované
účetní období splňuje požadavky pro získání zvýšení dotace podle zákona.
V tomto případě soukromá škola splnila podmínku, ke které se zavázala ve smlouvě o zvýšení
dotace.
(2) Stanovisko s výhradou vyjádří auditor v tom případě, dojde-li k závěru, že výrok bez výhrad nelze
vyjádřit a současně vliv nesouhlasu s vedením
nebo omezení rozsahu není tak zásadní, aby
vyžadoval odmítnutí stanoviska nebo záporné
stanovisko. V tomto případě rozhodne o oprávněnosti čerpání dotace krajský úřad. Pro rozhodnutí je určující specifikace předmětu výhrad uvedených ve zprávě auditora.
(3) Odmítnutí stanoviska vyjádří auditor v tom případě, je-li dopad omezení rozsahu auditu tak
zásadní, že auditor nebyl schopen získat dostatečné důkazní informace, a proto není schopen
vyjádřit výrok k předmětu auditu. Na základě
tohoto výroku auditora je čerpání zvýšení dotace
hodnoceno jako neoprávněné použití či zadržení
prostředků ze státního rozpočtu se všemi důsledky, které vyplývají z § 44 odst. 1 zákona č. 218/2000
Sb.,o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů.
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(4) Záporné stanovisko vyjádří auditor v tom případě,
jestliže dojde k závěru, že výhrada ve zprávě není
přiměřená k vystižení zavádějícího charakteru
nebo nesprávnosti účetnictví. Tímto stanoviskem
auditora je použití dotace též klasifikováno jako
neoprávněné použití či zadržení prostředků ze
státního rozpočtu se všemi důsledky, které vyplývají z § 44 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. VI
Úhrada nákladů za zprávu auditora
Výdaje soukromé školy spojené s úhradou nákladů
za zprávu auditora ve smyslu Čl. III, IV, V, jsou výdaje, které lze hradit z dotace poskytnuté podle zákona.
Čl. VII
Závěrečná ustanovení
Zrušuje se metodický pokyn č.j. 10933/2005-45 zveřejněný ve Věstníku MŠMT Sešit 4, z dubna 2005.
Čl. VIII
Účinnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2006.

Ing. Zdeněk Bernard v. r.
vrchní ředitel
sekce ekonomické

___________
1) U právnických osob, které nemají valnou hromadu se tím
rozumí takový orgán, který má ze zákona nebo stanov nebo
jiných obdobných dokumentů právo o rozdělení zisku rozhodnout.
2) Stanovisko auditora o použití zisku za dřívější období se ve
zprávě auditora uvede v případě, že v auditovaném roce
dochází k použití zisku vytvořeného v období, kdy se škola
zavázala k jeho vynaložení na výchovu a vzdělávání, popř.
k použití výše jmenovaného zisku dochází v meziobdobí provádění auditu nákladových a výnosových účtů.
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Č Á S T O Z N A M O VA C Í
Č.j.: 6 687/2006-60

14. února 2006

Na základě Rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne
30. listopadu 1994 o společné akci přijaté Radou na
základě čl. K.3 odst. 2 písm. b) Smlouvy o Evropské
unii týkající se možností cestování žáků ze třetích zemí
s bydlištěm v některém členském státě (94/795/JVV)
informuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
o Zásadách používání dokladu „Seznam cestujících na
školní výlet v rámci Evropské unie“:

Zásady
používání dokladu „Seznam cestujících
na školní výlet v rámci Evropské unie“
vydávaného Českou republikou
pro školy
Čl. 1
Obecné ustanovení
Doklad „Seznam cestujících na školní výlet
v rámci Evropské unie“ (dále jen „doklad Seznam
žáků“) se vydává na základě Rozhodnutí Rady
Evropské unie ze dne 30. listopadu 1994 o společné
akci přijaté Radou na základě čl. K.3 odst. 2 písm. b)
Smlouvy o Evropské unii týkající se možností cestování žáků ze třetích zemí s bydlištěm v některém
členském státě (94/795/JVV).
Čl. 2
Okruh osob
(1) Doklad Seznam žáků je vydáván občanu státu,
který není členským státem Evropské unie, a který
má povolen pobyt (bydliště) na území členského
státu Evropské unie, tj. má povolení k pobytu (trvalému) na území České republiky nebo povolení
k dlouhodobému pobytu na území České republiky
nebo vízum České republiky k pobytu nad 90 dnů. Jeli v dokladu Seznam žáků uveden občan členského
státu Evropské unie, bude odbaven k další cestě státními orgány České republiky přiměřeně jako občan
státu, který není členským státem Evropské unie.
(2) Za žáka je považován žák všeobecně vzdělávací školy, za kterou se považuje základní, střední, vyšší
odborná a vysoká škola.
Čl. 3
Vízová povinnost
Doklad Seznam žáků opravňuje osobu v něm uvedenou k pobytu na území členského státu Evropské
unie bez víza, jsou-li k této osobě vyplněny všechny
rubriky a

a) je opatřen fotografií; v takovém případě slouží
doklad Seznam žáků jako cestovní doklad
a osoba již nemusí mít jiný samostatný cestovní
doklad,
b) není opatřen fotografií; v takovém případě
doklad Seznam žáků neslouží jako cestovní
doklad a osoba musí mít vlastní samostatný
cestovní doklad, např. cestovní pas, ve kterém
musí mít vyznačeno povolení k pobytu (trvalému) na území České republiky nebo povolení
k dlouhodobému pobytu na území České
republiky nebo vízum České republiky k pobytu nad 90 dnů.
Čl. 4
Vzor dokladu Seznam žáků
V příloze je uveden vzor tiskopisu dokladu
Seznam žáků vydávaný na území České republiky.
Čl. 5
Postup školy kdy doklad Seznam žáků je cestovním
dokladem
(1) Škola vyzvedne potřebný počet tiskopisů
dokladu Seznam žáků u oddělení cizinecké policie
v okrese.
(2) Škola vyplní tiskopis doklad Seznam žáků ve
všech rubrikách pro odpovídající počet cestujících
žáků (necestuje-li všech 10 žáků, zbylé nevyplněné
rubriky se neproškrtávají) a současně vyplní v levé
polovině tiskopisu rubriky
a) „Místo“ uvedením sídla školy, např. „ZŠ Poděbrady“,
b) „Datum“ uvedením data ve tvaru
DD.MM.RRRR,
c) „Úřední razítko“ otiskem kulatého úředního
razítka se státním znakem České republiky,
d) „Ředitel(ka)“ uvedením podpisu ředitele školy.
(3) VyplnÏn˝ tiskopis doklad Seznam û·k˘ ökola
p¯edloûÌ k potvrzenÌ mÌstnÏ p¯ÌsluönÈmu oddÏlenÌ cizineckÈ policie v okrese; mÌstnÌ p¯Ìsluönost se ¯ÌdÌ sÌdlem
ökoly.
(4) OddÏlenÌ cizineckÈ policie nejpozdÏji do 7 dn˘
potvrdÌ v pravÈ polovinÏ tiskopisu v rubrice ÑMÌstoì,
ÑDatumì, ⁄¯ednÌ razÌtkoì, ÑCizineck˝ ˙¯adì ˙daje
o cestujÌcÌch û·cÌch, vËetnÏ tÏch, kte¯Ì majÌ hl·öen pobyt
v jinÈm okrese, a potvrzen˝ tiskopis dokladu Seznam
û·k˘ vr·tÌ ökole.
(5) Tiskopis Seznam û·k˘ vyplnÏn˝ podle tohoto
Ël·nku obsahuje potvrzenÌ ökoly a potvrzenÌ oddÏlenÌ
cizineckÈ policie.
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Čl. 6
Postup školy kdy doklad Seznam žáků není
cestovním dokladem, je dokladem o úlevě z vízové
povinnosti
(1) Škola vyzvedne potřebný počet tiskopisů
dokladu Seznam žáků u oddělení cizinecké policie
v okrese.
(2) Škola vyplní tiskopis doklad Seznam žáků ve
všech rubrikách pro odpovídající počet cestujících
žáků (necestuje-li všech 10 žáků, zbylé nevyplněné
rubriky se neproškrtávají) a současně vyplní v levé
polovině tiskopisu rubriky
a) „Místo“ uvedením sídla školy, např. „ZŠ Poděbrady“,
b) „Datum“ uvedením data ve tvaru
DD.MM.RRRR,
c) „Úřední razítko“ otiskem kulatého úředního
razítka se státním znakem České republiky,
d) „Ředitel(ka)“ uvedením podpisu ředitele školy.
(3) Vyplněný tiskopis doklad Seznam žáků škola
nepředkládá místně příslušnému oddělení cizinecké
policie v okrese.

(4) Tiskopis Seznam žáků vyplněný podle tohoto
článku obsahuje potvrzení školy nikoli potvrzení
oddělení cizinecké policie.
Čl. 7
Použití dokladu Seznam žáků k cestě
(1) Při překračování státních hranic České republiky do členských států Evropské unie doprovázející
učitel předloží tiskopis doklad Seznam žáků (čl. 6
nebo čl. 7) příslušným kontrolním orgánům; stejně
tak, kontrolním orgánům členského státu Evropské
unie.
(2) Doklad Seznam žáků orgány Policie České
republiky služby cizinecké a pohraniční policie na
hraničních přechodech České republiky opatří na
rubu přechodovým razítkem při vycestování z území
České republiky a při vstupu na území České republiky.
Čl. 8
Účinnost
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Č.j. 6 918/2006-23
Oznámení MŠMT o vydání aktualizovaných katalogů požadavků ke zkouškám zadávaným MŠMT v rámci
maturitní zkoušky ve školním roce 2007/2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že dne 14. 3. 2006 byly schváleny pod č.j. 4 606/20062 aktualizované katalogy požadavků ke zkouškám zadávaným ministerstvem v rámci maturitní zkoušky ve
školním roce 2007/2008:
společná část MZ
4606/06 - 2/ČJ
606/06 - 2/AJ1
4606/06 - 2/FJ1
4606/06 - 2/IJ1
4606/06 - 2/NJ1
4606/06 - 2/RJ1
4606/06 - 2/ŠJ1
4606/06 - 2/ITZ

Český jazyk
Anglický jazyk 1
Francouzský jazyk 1
Italský jazyk 1
Německý jazyk 1
Ruský jazyk 1
Španělský jazyk 1
Informačně technologický základ

profilová část MZ
4606/06 - 2/PJ
4606/06 - 2/AJ2
4606/06 - 2/FJ2
4606/06 - 2/IJ2
4606/06 - 2/NJ2
4606/06 - 2/RJ2
4606/06 - 2/ŠJ2

Polský jazyk
Anglický jazyk 2
Francouzský jazyk 2
Italský jazyk 2
Německý jazyk 2
Ruský jazyk 2
Španělský jazyk 2

Katalogy jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
www.msmt.cz ve složce Střední školy, dále na Školském vzdělávacím a informačním portálu
www.EDU.CZ a na internetových stránkách Centra pro zjišování výsledků vzdělávání www.cermat.cz.
Mgr. Zdeněk Pracný v.r.
pověřený zastupováním ředitele odboru
středního a vyššího odborného vzdělávání
V Praze dne 16. 3. 2006
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Č.j. 4002/2006-22
V Praze dne 1. března 2006

Oprava textové chyby v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání
V 10. kapitole Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Zásady pro zpracování
školního vzdělávacího programu“ se poslední věta druhého odstavce škrtá. Odstavec končí slovy:
„…měl být s rodiči projednán.“

PaedDr. Jaroslav Müllner, v.r.
náměstek ministryně pro regionální školství
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Metodický portál RVP pro podporu školské reformy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pověřilo Výzkumný ústav pedagogický v Praze tvorbou
a vývojem metodického portálu pro podporu kurikulární reformy. Tento portál je v současné době veřejnosti přístupný ve zkušebním provozu na internetové adrese www.rvp.cz a jeho ostrý provoz bude zahájen v polovině roku 2006.
Metodický portál RVP je volně přístupná elektronická databáze metodických příspěvků teoretické
a praktické povahy, která pedagogy podpoří při postupném naplňování cílů reformy. V nabídce portálu
je široká škála postupů využitelných při tvorbě školních vzdělávacích programů. Dostupné jsou praktické náměty na činnosti ve výuce i mimo ní, úlohy, projekty, ukázky využití různých metod a forem práce
i zkušenosti ze zahraničí.
Provoz portálu je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci systémového projektu Metodika. Realizační tým tvoří pracovníci Výzkumného ústavu pedagogického v Praze
a externí spolupracovníci z řad aktivních učitelů a ředitelů škol. Okruh autorů praktických příspěvků je
otevřený všem pedagogům, kteří chtějí předat své vlastní zkušenosti ze školního prostředí a představit
tak práci svou i svého kolektivu. Autorské příspěvky jsou honorovány. E - mailový kontakt:
metodika@vuppraha.cz.
V Praze dne 16. 2. 2005
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Informace o resortních statistických zjišováních v roce 2006 (Gesce ÚIV)
V souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb. ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení
a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky zveřejňuje
Ústav pro informace ve vzdělávání vzory formulářů výkazů.
Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení podle uvedené
vyhlášky.
V případě potřeby poskytne metodickou pomoc školám a školským zařízením zřízeným obcí obecní úřad
obce s rozšířenou působností, školám zřízeným krajem, registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou na jejich žádost odbor školství příslušného krajského úřadu,
v Praze odbor školství Magistrátu hl. m. Prahy.
Bližší informace a aktuální zprávy ke statistickým zjišováním lze získat na internetové adrese
http://www.uiv.cz.

Přehled výkazů, jejichž sběr proběhne podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 28, odst. 5.
Lhůta k poskytnutí údajů
zpravodajskou jednotkou
Značka Název zjišování

na formuláři

po Internetu

S 1-01

Výkaz o mateřské škole

4.10.2006

14.10.2006

Z 2-01

Výkaz o školní družině - školním klubu

4.11.2006

11.11.2006

S 3-01

Výkaz o základní škole

4.10.2006

14.10.2006

S 4-01

Výkaz o mateřské-základní škole při zdravotnickém zařízení

4.10.2006

14.10.2006

Z 4c-01 Výkaz o přípravném stupni základní školy speciální

4.10.2006

14.10.2006

S 8-01

Výkaz o střední škole

4.10.2006

14.10.2006

S 9-01

Výkaz o konzervatoři

4.10.2006

14.10.2006

S 10-01 Výkaz o vyšší odborné škole

4.10.2006

14.10.2006

R 13-01 Výkaz o ředitelství škol

4.10.2006

14.10.2006

Z 14-01 Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy

4.11.2006

11.11.2006

Z 15-01 Výkaz o činnosti střediska volného času

4.11.2006

11.11.2006

Z 17-01 Výkaz o činnosti zařízení školního stravování

4.11.2006

11.11.2006

S 18-01 Výkaz o jazykové škole

4.10.2006

14.10.2006

Z 19-01 Výkaz o školském ubytovacím zařízení

4.11.2006

11.11.2006

R 22-01 Výkaz o školní knihovně

19.9.2006

27.9.2006

Z 23-01 Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně

4.10.2006

14.10.2006

S 24-01 Výkaz o základní umělecké škole

4.10.2006

14.10.2006

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

4.10.2006

14.10.2006

Z 27-01 Výkaz o středisku praktického vyučování

4.10.2006

14.10.2006

Z 33-01 Výkaz o speciálně pedagogickém centru

4.10.2006

14.10.2006

Z 34-01 Výkaz o středisku výchovné péče

4.10.2006

14.10.2006

9.9.2006

19.9.2006

R 36-01 Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních
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S 1-01

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TċLOVÝCHOVY
Povinnost pĜedávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Právnická osoba odešle výkaz za školu spolu s výkazem za Ĝeditelství
buć po síti Internet na urþený server do 14. 10. 2006
nebo na formuláĜi správnímu úĜadu do 4. 10. 2006.

VÝKAZ O MATEěSKÉ ŠKOLE
podle stavu k 30. 9. 2006

Další pĜedkládací cesta je urþena metodickým návodem, který pro správní úĜady
vydal Ústav pro informace ve vzdČlávání.

Resortní identifikátor školy ýíslo 1 2 3
) ) )
(IZO)
þásti

4

)

Název
1

Obec

) Uvede se, zda je škola/pracovištČ školy samostatnČ zĜízena pro dČti se
speciál. vzdČlávacími potĜebami (= Z) nebo ne (= B) – blíže viz
Pokyny a vysvČtlivky.
2
) Uvede se, zda je škola mimo provoz (= A) nebo zda je v provozu
(= N).
3
) Druh provozu školy: 1 = celodenní
2 = polodenní
3 = internátní
4
) Pro které dČti je škola urþena (1-místný kód se zapíše vlevo; vyplní se
jen pokud v políþku oznaþeném 1) je uveden kód „Z“):
1 = mentální postižení
11 = tČžké mentální postižení
2 = sluchové postižení
3 = zrakové postižení
4 = logopedická škola
5 = tČlesné postižení
8 = autismus
9 = škola pĜi zaĜízení pro výkon
ústavní-ochranné výchovy
Škola pro dČti soubČžnČ postižené více vadami uvede kódy dvou
hlavních postižení (napĜ. mentální a sluchové = 12, hluchoslepí = 23,
mentální pĜi DD = 91 apod.); na poĜadí kódĤ nezáleží.

PSý
ýp.

Ulice

Výklad pojmĤ „speciální tĜídy“ a „bČžné tĜídy“ je uveden
v Pokynech a vysvČtlivkách k vyplnČní, Spoleþné poznámky,
písm. b).

A. Dodatek za školní rok 2005/06
I. Nástupy, odchody a ukonþení docházky do mateĜské školy
Speciální
ýíslo
BČžné tĜídy
Ĝádku
tĜídy
b
2
3

a

Nástupy do mateĜské školy po 30.9.2005 5)

0101

II. Zotavovací pobyty ve školním roce 2005/06

DodateþnČ udČlené odklady školní docházky 0102
Odchody do MŠ pro dČti se spec.vzdČl.potĜ.

0103

Ukonþení docházky do mateĜské školy

0104

ýíslo
Ĝádku
b

X
a

5

) DČti, které nebyly uvedeny ve statistickém výkaze za uplynulý školní rok.
Nezahrnují se dČti uvedené v Ĝ. 0102.
ě. 0103: Rozumí se vþ. odchodĤ do pĜípravného stupnČ základní školy speciální.

Vyslané dČti

0201

Strávené kalendáĜní dny

0202

Poþet
2

B. Školní rok 2006/07
III. TĜídy a dČti

a

b

internátním

0301

celodenním
TĜídy
s provozem polodenním

0302

Poþet
tĜíd

celkem

z toho
dívky

2

3

4

5

5a

X
X
X
X

X
X
X
X

Poþet
tĜíd celkem

6

7

z toho
dívky
8

ze sl. 7
s polodenním
vzdČláváním
ze sl.9
s omezenou
délkou doch.

ýíslo
Ĝádku

Speciální tĜídy
Poþet dČtí

ze sl. 3
s polodenním
vzdČláváním
ze sl.5
s omezenou
délkou doch.

BČžné tĜídy
Poþet dČtí

9

10

X
X
X
X

X
X
X
X

0303

celkem (Ĝ. 0301 - 0303) 0304
þeský
slovenský
Z Ĝ. 0304
výchovný jazyk polský
jiný
Z celku dČti se zdrav. postižením

0305
0306
0307
0308
0309

X

X

Do tohoto oddílu se zahrnují i cizinci vykazovaní dále v odd. XXXV.
ě. 0309: Ve sl. 3 – 5a se uvedou dČti se zdravotním postižením individuálnČ integrované v bČžných tĜídách (viz odd. IX), ve sl. 7 – 10 se uvedou dČti se
zdravotním postižením zaĜazené do speciálních tĜíd, nezahrnují se sem dČti ve tĜídách v DD, v DgÚ, pokud nemají zdravotní postižení (uvedené v odd.
VIII, Ĝ. 0816).
Sl. 5a a 10: DČti s omezenou délkou docházky nepĜevyšující 4 hodiny dennČ podle § 30, odst. 3, zákona þ. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoĜe, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
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VIII. Speciální tĜídy podle druhu postižení/znevýhodnČní
ýíslo
Ĝádku

Poþet
tĜíd

Poþet
dČtí

b

2

3

a

Mentální postižení

v tom ve tĜídách s provozem
celodenním polodenním internátním
4

5

6

ze sl. 3
dívky
7

0801

z toho tČžké mentální postiž.

0802

Sluchové postižení

0804

z toho neslyšící

0805

Zrakové postižení

0806

z toho nevidomí

0807

Vady Ĝeþi

0808

z toho tČžké postižení

0808a

TČlesné postižení

0809

z toho tČžké postižení

0809a

SoubČž. postiž. více vadami

0810

z toho hluchoslepé

0811

Vývojové poruchy

0814

Autismus

0815

TĜídy v DD, v DgÚ

0816

Celkem

0818

ě. 0801 – 0815: DČti bez zdravotního postižení vzdČlávané ve speciálních tĜídách se neuvádČjí.
ě. 0816: Vyplní pouze školy zĜízené v dČtských domovech nebo v diagnostických ústavech, které sem vykáží pouze tĜídy
pro dČti bez zdravotního postižení. Pokud jsou v takové škole zĜízeny tĜídy pro dČti se zdravotním postižením, budou
uvedeny v Ĝ. 0801-0815. DČti bez zdravotního postižení docházející do takové školy zvenþí se zde neuvádČjí.
Zahrnují se i zdravotnČ postižené dČti individuálnČ integrované ve tĜídČ zĜízené pro jiný druh þi stupeĖ postižení. Tyto
dČti se nezapoþtou do odd. IX.

IX. IndividuálnČ integrované dČti se zdravotním postižením podle druhu postižení
ýíslo
Ĝádku

Poþet dČtí

z toho
dívky

b

2

3

a

MentálnČ postižené

ze sl. 2
ze sl. 4 ve tĜídách s provozem
vyžadující
celodenním polodenním internátním
zvýš.výd.
4

5

6

7

0901

z toho tČžce mentálnČ postiž. 0902
SluchovČ postižené

0904

z toho neslyšící

0905

ZrakovČ postižené

0906

z toho nevidomé

0907

S vadami Ĝeþi

0908

z toho tČžce postižené

0908a

TČlesnČ postižené

0909

z toho tČžce postižené

0909a

S více vadami

0910

z toho hluchoslepé

0911

S vývojovými poruchami

0914

Autisté

0915

Celkem

0918

UvádČjí se pouze dČti, u nichž bylo zdravotní postižení zjištČno na základČ speciálnČ pedagogického popĜ.
psychologického vyšetĜení školským poradenským zaĜízením, a jsou integrovány v bČžných tĜídách, kde je jim
vČnována zvýšená péþe.

XXVII. Žádosti o pĜijetí do MŠ
a

ýíslo
Ĝádku
b

Žádosti, jimž nebylo vyhovČno

2701

z toho dČti se zdravotním postižením

2702

Poþet
2
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XXIV. VČkové složení dČtí
BČžné tĜídy
z toho
dívky

ýíslo
Ĝádku Poþet dČtí
a

b

Nar. 1.9.2003 a pozdČji

2

Speciální tĜídy
z toho
Poþet dČtí
dívky

3

4

5

2401

Nar. 1.9.2002 - 31.8.2003 2402
Nar. 1.9.2001 - 31.8.2002 2403
Nar. 1.9.2000 - 31.8.2001 2404
Nar. 1.9.1999 - 31.8.2000 2405
Nar. 31.8.1999 a dĜíve

2406

Stát
kód
6
)

Spec.vzdČl
.potĜeby

XXI. DČti podle státního obþanství, cizinci podle režimu pobytu
název

a

b

ýíslo Poþet dČtí
Ĝádku
celkem

c

203 ýeská republika

d

dívky

2

z toho
s trvalým s pĜechod.
azylanti 9)
pobytem 7) pobytem 8)

4

2101

5

6

7

X

X

X

2102
2103
2104
2105
2106
2107

Pokud
v odd.
XXI
nepostaþuje poþet ĜádkĤ a
škola odevzdává výkaz na
papírovém
formuláĜi,
vyplní pokraþovací listy a
oznaþí je v pravém horním
rohu
slovem
„POKRAýOVÁNÍ“.
Na
pokraþovacích listech smí
být vyplnČn jen oddíl XXI.
ě. 2150 „Celkem“ smí být
vyplnČn až na posledním
pokraþovacím listČ.

2108
2109
2110
X

Celkem

2150

6

) Uvede se kód státu podle þíselníku v Pokynech a vysvČtlivkách.
) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ýR (podle hlavy IV a IVa zákona þ.326/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
) Cizinci s povolením k pĜechodnému pobytu na území ýR (podle hlavy III a IVa zákona þ.326/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
9
) Azylanti i žadatelé o udČlení azylu (podle zákona þ.325/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
Sl. c: Uvede se kódem: 1 = dČti se zdravotním postižením, 0 = ostatní dČti (blíže viz Pokyny a vysvČtlivky).
7
8

XXXV. Cizinci mimo zemČ EU

a

b

internátním

Ve tĜídách
celodenním
s provozem
polodenním

Poþet dČtí

ze sl. 7
s polodenním
vzdČláváním

ýíslo
Ĝádku Poþet dČtí

Speciální tĜídy

ze sl. 3
s polodenním
vzdČláváním

BČžné tĜídy

5

7

9

3

3501
3502
3503

Celkem

3504

Z toho dČti se zdrav. postižením

3509

Zde uvedené dČti musí být zahrnuty i do poþtĤ uvedených v odd. III.
ě. 3509: Viz vysvČtlivka k Ĝ. 0309.

Odesláno dne:

Razítko

Podpis Ĝeditele školy:

Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (vþ. linky):

e-mail:

SEŠIT 4
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Z 2-01

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TċLOVÝCHOVY
Povinnost pĜedávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Právnická osoba odešle výkaz
buć po síti Internet na urþený server do 11. 11. 2006
nebo na formuláĜi správnímu úĜadu do 4. 11. 2006.

VÝKAZ
o školní družinČ - školním klubu

Další pĜedkládací cesta je urþena metodickým návodem, který pro správní
úĜady vydal Ústav pro informace ve vzdČlávání.

podle stavu k 31.10.2006

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

Resortní identifikátor
zaĜízení (IZO)
1

Název
Obec

ýíslo 1
)
þásti

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

PSý
ýp.

Ulice

I. Pravidelná þinnost k 31.10.2006
ýíslo
Ĝádku
b

a

OddČlení

0101

z toho pro žáky se zdravotním postižením

0101a

Zapsaní úþastníci

0102

v tom

z 1. stupnČ

0103

z toho z 1.-2. roþníku

0104

z 2. stupnČ 2)

0105

ze ZŠ speciální

0106

Poþet

z toho cizinci

2

ze sl. 3
ze zemí EU

3

4

X
X

X
X

X

X

z Ĝ. 0102 ze ZŠ pro žáky se zdravotním postižením 0107
v odd. pro žáky se zdravot. postižením

0107a

Zájmové útvary

0108

Úþastníci þinnosti ZÚ

0109

z toho plnící povinnou školní docházku

0110

2

) Vþ. žákĤ nižšího stupnČ 6-8 letých gymnázií a 1.-4. roþníku osmiletého vzdČlávacího programu konzervatoĜe.
ě. 0106: ZŠ speciální – viz § 16 odst. 8 školského zákona (blíže v Pokynech a vysvČtlivkách).
ě. 0107a: VyplĖují jen školní družiny.

II. PĜíležitostné þinnosti zájmového vzdČlávání od
1.9.2005 do 31.8.2006

a

XIV. Evidenþní poþet pedagogických pracovníkĤ

ýíslo
Ĝádku

Poþet

Poþet
úþastníkĤ

b

2

3

Akce celkem

0202

z toho o sobotách þi nedČlích

0203

ýíslo
Ĝádku
a

Vychovatelé
z toho

Do poþtu úþastníkĤ se nezahrnují pracovníci družiny-klubu.

b

1401

interní

1402

externí

1403

Ostatní pedag. pracovníci 1404

III. Pobytové akce od 1.9.2005 do 31.8.2006

a

ýíslo Krátkodobé Dlouhodobé
Ĝádku (2-5 dnĤ)
(nad 5 dnĤ)
b
2
3

Poþet akcí

0301

Poþet úþastníkĤ

0302

Poþet osobodní

0303

Do poþtu úþastníkĤ se nezahrnují pracovníci družiny-klubu.
ě. 0303: Poþet osobodní se stanoví jako souþin poþtu úþastníkĤ a
poþtu pobytových dnĤ.

z toho

interní

1405

externí

1406

Fyzické osoby
PĜepoþ. na
celkem z toho ženy plnČ zam.
2

3

4

X
X
X
X

Interní pracovníci - v pracovním pomČru, externí pracovníci - na základČ dohod.
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IX. ZdravotnČ postižení zapsaní úþastníci podle druhu postižení 3)

a

MentálnČ postižení
z toho

ýíslo
Ĝádku

Poþet
celkem

b

2

z toho
v odd. pro
ze ZŠ
žáky se
zdravotním speciální
postižením
3

4

0901

tČžce postižení

0902

hluboce postižení

0903

SluchovČ postižení

0904

z toho neslyšící

0905

ZrakovČ postižení

0906

z toho nevidomí

0907

S vadami Ĝeþi

0908

z toho tČžce postižení

0908a

TČlesnČ postižení

0909

z toho tČžce postižení

0909a

S více vadami

0910

z toho hluchoslepí

0911

S vývoj. poruchami uþení

0912

S vývoj. poruchami chování

0914

Autisté

0915

Celkem

0918

3

) UvádČjí se pouze úþastníci, u nichž bylo zdravotní postižení zjištČno na základČ
speciálnČ pedagogického popĜ. psychologického vyšetĜení školským poradenským
zaĜízením.
Sl. 3: VyplĖují jen školní družiny.
Sl. 4: Viz § 16 odst. 8 školského zákona – škola pro vzdČlávání žákĤ s tČžkým
mentálním postižením, žákĤ s více vadami a žákĤ s autismem.

Stát
kód 4)
a

203

název
b

Spec.vzdČl.
potĜeby

XXI. Zapsaní úþastníci podle státního obþanství, cizinci podle režimu pobytu

c

ýeská republika

z toho

ýíslo
Ĝádku

Poþet žákĤ
celkem

dívky

d

2

4

2101

s trvalým
pobytem 5)

s pĜechod.
pobytem 6)

azylanti 7)

5

6

7

X

X

X

2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
X

Celkem

Pokud v odd. XXI
nepostaþuje
poþet
ĜádkĤ
a
zaĜízení
odevzdává výkaz na
papírovém formuláĜi,
vyplní pokraþovací
listy a oznaþí je
v pravém
horním
rohu
slovem
„POKRAýOVÁNÍ“.
Na
pokraþovacích
listech
smí
být
vyplnČn jen oddíl
XXI.
ě. 2150 „Celkem“
smí být vyplnČn až na
posledním pokraþovacím listČ.

2150

4

) Uvede se kód státu podle þíselníku uvedeného v Pokynech a vysvČtlivkách.
) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ýR (podle hlavy IV a IVa zákona þ.326/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
) Cizinci s povolením k pĜechodnému pobytu na území ýR (podle hlavy III a IVa zákona þ.326/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
7
) Azylanti i žadatelé o udČlení azylu (podle zákona þ.325/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
Sl. c: Uvede se kódem: 1 = žáci se zdravotním postižením, 0 = ostatní žáci (blíže viz Pokyny a vysvČtlivky).
5
6

Odesláno dne:

Razítko

Podpis Ĝeditele zaĜízení:

Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (vþ. linky):

e-mail:

SEŠIT 4
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S 3-01

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TċLOVÝCHOVY
Povinnost pĜedávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Právnická osoba odešle výkaz za školu spolu s výkazem za Ĝeditelství
buć po síti Internet na urþený server do 14. 10. 2006
nebo na formuláĜi správnímu úĜadu do 4. 10. 2006.

VÝKAZ O ZÁKLADNÍ ŠKOLE
podle stavu k 30. 9. 2006

Další pĜedkládací cesta je urþena metodickým návodem, který pro správní úĜady
vydal Ústav pro informace ve vzdČlávání.

Resortní identifikátor školy ýíslo 1 2 3
) ) )
(IZO)
þásti

4

)

Název
1

Obec

PSý
ýp.

Ulice

Výklad pojmĤ „speciální tĜídy“ a „bČžné tĜídy“ je uveden
v Pokynech a vysvČtlivkách k vyplnČní, Spoleþné poznámky,
písm. b).

A. Dodatek za školní rok 2005/06
I. Poþet žákĤ, kteĜí odešli ze základní školy

a

BČžné tĜídy
z toho
dívky

ýíslo
Ĝádku

Celkem

b

2

Speciální tĜídy
z toho
dívky

Celkem

3

4

) Uvede se, zda je škola/pracovištČ školy samostatnČ zĜízena pro
žáky se speciál. vzdČlávacími potĜebami (= Z) nebo ne (= B) –
blíže viz Pokyny a vysvČtlivky.
2
) Uvede se, zda je škola/pracovištČ mimo provoz (= A) nebo zda je
v provozu (= N).
3
) Organizace školy/pracovištČ: 1 = plnČ organizovaná
2 = jen s 1. stupnČm
3 = jen s 2. stupnČm
4
) Pro které žáky je škola urþena (1-místný kód se zapíše vlevo;
vyplní se jen pokud v políþku oznaþeném 1) je uveden kód „Z“):
1 = mentální postižení
11 = tČžké mentální postižení
2 = sluchové postižení
3 = zrakové postižení
4 = logopedická škola
5 = tČlesné postižení
6 = vývoj.poruchy
8 = autismus
9 = škola pĜi zaĜízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy
Škola pro žáky soubČžnČ postižené více vadami uvede kódy dvou
hlavních postižení (napĜ. mentální a sluchové = 12, hluchoslepí =
23, mentální pĜi DD se školou = 91 apod.), na poĜadí nezáleží.

5

II. DoplĖující ukazatele za šk. rok 2005/06

Žáci, kteĜí ukonþili škol.docházku 0101

v tom

v 1.-5. roþníku
v 6. roþníku

0103

a

v 7. roþníku

0104

0201

v 8. roþníku

0105

Zotavovací vyslaní žáci
pobyty
strávené kalendáĜní dny
vyslaní žáci

0203

v 9. roþníku

0106

v 10. roþníku

0107

X

LyžaĜské
kursy

X

Žáci, kteĜí pĜešli do stĜedních škol 0108

z toho

ýíslo
Ĝádku
b

0102

z 5. roþníku

0109

ze 7. roþníku

strávené kalendáĜní dny

0204
0205

TĜídy pro
výuku þes. Žáci v roce 2005/06
jazyka
Vydaná osvČdþení

0110

Žáci 1.r. s dod.odkladem šk.doch. 0111
ě. 0108 - 0110: Žáci, kteĜí pokraþují v plnČní povinné školní docházky ve víceletých
gymnáziích a v 8letém vzdČlávacím programu na konzervatoĜi.
ě. 0111: Jen dodateþné odklady po zahájení minulého školního roku.

2

0202

Vykonané zkoušky základního vzdČl.
v kursu pro získání základĤ vzdČlání

Poþet k 30.6.2006

Poþet

0206
0207
0208
0209

ě. 0201 - 0204: Týká se žákĤ v bČžných tĜídách i ve speciálních
tĜídách.
ě. 0207 - 0209: Týká se výhradnČ jazykové pĜípravy dČtí obþanĤ
jiných státĤ EU podle § 10 vyhl. þ. 48/2005 Sb.

B. Školní rok 2006/07
III. TĜídy a žáci podle roþníkĤ – bČžné tĜídy

a

Celkem

ýíslo
Ĝádku

Poþet
tĜíd

b

2

0302

1. roþník

0303

2. roþník

0304

v tom

celkem

dívky

3

4

z toho
postižení žáci 5)
celkem
dívky
5

6

z celku
žáci opakující
celkem
dívky
7

8

z celku pĜevedení do z celku vzdČlávající
vyššího roþníku
se podle § 50 odst. 3
celkem
dívky
celkem
dívky
9

10

X

X

10a

10b

0301

z toho 1.stupeĖ

5

Poþet žákĤ

3. roþník

0305

4. roþník

0306

5. roþník

0307

6. roþník

0308

7. roþník

0310

8. roþník

0311

9. roþník

0312

) UvádČjí se pouze žáci, u nichž byly speciální vzdČlávací potĜeby zjištČny na základČ speciálnČ pedagogického popĜ. psychologického vyšetĜení školským
poradenským zaĜízením, a jsou integrováni v bČžných tĜídách, kde je jim vČnována zvýšená péþe (viz též odd. IX).
Sl. 9 - 10: UvádČjí se pouze mimoĜádnČ nadaní žáci, kteĜí byli v rámci téhož vzdČlávacího programu (na základČ vykonané zkoušky) pĜevedeni do vyššího roþníku
bez absolvování roþníku pĜedchozího.
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V. Žáci uþící se cizí jazyk
ýíslo
Ĝádku
a

b

z Ĝ. 0501

Celkem

BČžné tĜídy
navíc:
z toho
celkem
povinné nepovinné
pĜedmČty pĜedmČty
2

0501

anglický jazyk

0505

francouzský jazyk

0506

nČmecký jazyk

0507

ruský jazyk

0508

španČlský jazyk

0509

italský jazyk

0510

3

3a

X

X

Speciální tĜídy
navíc:
z toho
celkem
povinné nepovinné
pĜedmČty pĜedmČty
4

5

6

X

X

jiný evropský jazyk 0513
jiný jazyk

0514

Sl. 2, 3, 4, 5: Zahrnují se žáci, kteĜí se uþí cizímu jazyku jako povinnému þi povinnČ volitelnému pĜedmČtu
(nezahrnuje se sem nepovinná výuka, která se vykazuje pouze ve sl. 3a a 6).
V Ĝ. 0501 se uvede každý žák jen jednou, v Ĝ. 0505-0514 se uvede každý žák tolikrát, kolika cizím jazykĤm se uþí.

VII. TĜídy a skupiny s rozšíĜenou výukou nČkterým vzdČlávacím oborĤm RVP ZV

a

ýíslo
Ĝádku

Poþet
tĜíd

b

2

Matematika a její aplikace

0701

ýlovČk a pĜíroda

0702

TČlesná výchova

0703

Cizí jazyky

0704

anglický jazyk

0705

francouzský jazyk

0706

nČmecký jazyk

0707

v tom ruský jazyk

Poþet žákĤ v nich
celkem
dívky
3

4

Poþet
skupin
5

Poþet žákĤ v nich
celkem
dívky
6

7

0708

španČlský jazyk

0709

italský jazyk

0710

jiný jazyk

0711

UmČní a kultura

0712

Informaþní a komunikaþní technologie 0713
Jiné (rozvećte v komentáĜi)

0714

Sl. 5-7: Rozumí se skupiny žákĤ s rozšíĜenou výukou podle § 9 vyhl. þ. 48/2005 Sb. Netýká se skupin vzniklých dČlením tĜíd.

IIIA. TĜídy a žáci podle roþníkĤ - speciální tĜídy

a

Celkem

ýíslo
Ĝádku

Poþet
tĜíd

b

11

3A02

1. roþník

3A03

2. roþník

3A04

3. roþník

3A05

v tom

celkem

dívky

12

13

z celku
žáci opakující
celkem
dívky
14

15

z celku pĜevedení do z celku vzdČlávající
vyššího roþníku
se podle § 50 odst. 3
celkem
dívky
celkem
dívky
16

17

X

X

18

19

3A01

z toho 1.stupeĖ 6)

6

Poþet žákĤ

4. roþník

3A06

5. roþník

3A07

6. roþník celkem

3A08

z toho v 10letém vzdČl.programu

3A09

7. roþník

3A10

8. roþník

3A11

9. roþník celkem

3A12

z toho v 10letém vzdČl.programu

3A13

10. roþník

3A14

) Žáci v 1.-5. roþníku 9letého vzdČlávacího programu a žáci v 1.-6. roþníku 10letého vzdČlávacího programu.
U 6. a 9. roþníku se do Ĝ. 3A09 a 3A13 vyþleĖují žáci v 10letém vzdČlávacím programu.
Sl. 16 - 17: UvádČjí se pouze mimoĜádnČ nadaní žáci, kteĜí byli v rámci téhož vzdČlávacího programu (na základČ vykonané zkoušky) pĜevedeni do vyššího roþníku
bez absolvování roþníku pĜedchozího.
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XV. Individuální vzdČlávací plány

VIII. Speciální tĜídy podle druhu postižení/znevýhodnČní
ýíslo
Ĝádku

Poþet
tĜíd

a

b

2

a

ýíslo
Ĝádku
b

Mentální postižení
tČžké mentální postiž.
z toho
hluboké mentální postiž.

0801
0802

Celkem

1501

1. roþník

1502

0803

2. roþník

1503

0804

3. roþník

1504

z toho neslyšící

0805

4. roþník

1505

Zrakové postižení

0806

5. roþník

1506

z toho nevidomí

0807

6. roþník

1507

Vady Ĝeþi

0808

7. roþník

1508

z toho tČžké postižení

0808a

8. roþník

1509

TČlesné postižení

0809

9. roþník

1510

0809a

10. roþník

1511

SoubČžné postižení více vadami

0810

z toho hluchoslepí

0811

Vývojové poruchy uþení

0812

Rozumí se individuální vzdČlávací plány podle
§ 18 školského zákona.
Sl. 2: IVP pro mimoĜádnČ nadané žáky.
Sl. 3: IVP pro žáky se speciálními vzdČlávacími potĜebami.

Sluchové postižení

z toho tČžké postižení

Vývojové poruchy chování

0814

Autismus

0815

TĜídy v DD se školou, v DgÚ

0816

Celkem

0818

ŽákĤ na 1. stupni
celkem
dívek
3

4

ŽákĤ na 2. stupni
celkem
dívek
5

6

X

ě. 0801-0815: Žáci bez zdravotního postižení vzdČlávaní ve speciálních tĜídách se neuvádČjí.
ě. 0816: Vyplní pouze školy zĜízené v dČtských domovech se školou nebo v diagnostických ústavech,
které sem vykáží pouze tĜídy pro dČti bez zdravotního postižení. Pokud jsou v takové škole zĜízeny tĜídy
pro dČti se zdravotním postižením, budou uvedeny v Ĝ. 0801-0815. Žáci bez zdravotního postižení
docházející do takové školy zvenþí se zde neuvádČjí.
Zahrnují se i zdravotnČ postižení žáci individuálnČ integrovaní ve tĜídČ zĜízené pro jiný druh þi stupeĖ
postižení. Tito žáci se nezapoþtou do odd. IX.

IX. IndividuálnČ integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení 5)

a

MentálnČ postižení

ýíslo
Ĝádku

Poþet
celkem

z toho
dívky

b

2

3

ze sl. 2 vyžadující zvýšené výdaje
1. stupeĖ
z toho
2. stupeĖ
z toho
celkem
dívky
celkem
dívky
4

5

6

0901

z toho tČžce mentálnČ postiž. 0902
SluchovČ postižení

0904

z toho neslyšící

0905

ZrakovČ postižení

0906

z toho nevidomí

0907

S vadami Ĝeþi

0908

z toho tČžce postižení

0908a

TČlesnČ postižení

0909

z toho tČžce postižení

0909a

S více vadami

0910

z toho hluchoslepí

0911

S vývoj. poruchami uþení

0912

S vývoj. poruchami chování

0914

Autisté

0915

Celkem

0918

5

) UvádČjí se pouze žáci, u nichž bylo zdravotní postižení zjištČno na základČ speciálnČ pedagogického popĜ.
psychologického vyšetĜení školským poradenským zaĜízením, a jsou integrováni v bČžných tĜídách, kde je jim
vČnována zvýšená péþe.

7

Nadaní
žáci

Postižení
žáci

2

3
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XVII. Kursy pro získání vzdČlání

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

ýíslo
Ĝádku
b

a

ýíslo
Ĝádku
b

1301

z toho v denní formČ

1702

1. roþník

1302

Žáci

1703

2. roþník

1303

v denní formČ

3. roþník

1304

ve veþerní a kombinované

1705

4. roþník

1305

v dálkové formČ

1706

v 5. roþník
tom 6. roþník

v distanþní formČ

1707

1307

7. roþník

1308

X

8. roþník
9. roþník
10.roþník

1309
1310
1311

X
X
X

Celkem

§ 41

§ 38

§ 42

2

3

4

a

Kursy

v tom

1306

Základního

ZákladĤ
vzdČlání

2

3

1701

1704

XIX. PĜípravné tĜídy pro dČti se sociálním
znevýhodnČním
ýíslo
Ĝádku
b

a

Uvedou se žáci, kteĜí jsou kmenovými žáky vykazující školy a plní
povinnou školní docházku nČkterým z uvedených zpĤsobĤ. Tito žáci
se nezahrnují do poþtu žákĤ v žádném dalším oddíle.
Sl. 2: Individuální vzdČlávání, tj. dĜívČjší „domácí vzdČlávání“ (§ 41)
Sl. 3: VzdČlávání v zahraniþí nebo na zahraniþní škole v ýR (§ 38)
Sl. 4: VzdČlávání žákĤ s hlubokým mentálním postižením (§ 42)

TĜídy

1901

DČti

1902

z toho dívky

1903

7

z toho
azylanti 7)

Poþet
2

3

X

) Azylanti i žadatelé o udČlení azylu (podle zákona
þ.325/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).

Spec.vzdČl.
potĜeby

XXI. Žáci podle státního obþanství, cizinci podle režimu pobytu
Stát
kód
název
8
)
a

b

ýíslo Poþet žákĤ
Ĝádku
celkem

c

203 ýeská republika

d

Pokud
v odd.
XXI
nepostaþuje poþet ĜádkĤ a
škola odevzdává výkaz na
papírovém
formuláĜi,
vyplní pokraþovací listy a
oznaþí je v pravém horním
rohu
slovem
„POKRAýOVÁNÍ“.
Na
pokraþovacích listech smí
být vyplnČn jen oddíl XXI.
ě. 2150 „Celkem“ smí být
vyplnČn až na posledním
pokraþovacím listČ.

z toho
dívky

2

s trvalým s pĜechod.
azylanti 7)
pobytem 9) pobytem 10)

4

2101

5

6

7

X

X

X

2102
2103
2104
2105
2106
X

Celkem

2150

7

) Azylanti i žadatelé o udČlení azylu (podle zákona þ.325/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
) Uvede se kód státu podle þíselníku uvedeného v Pokynech a vysvČtlivkách.
9
) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ýR (podle hlavy IV a IVa zákona þ.326/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
10
) Cizinci s povolením k pĜechodnému pobytu na území ýR (podle hlavy III a IVa zákona þ.326/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
Sl. c: Uvede se kódem: 1 = žáci se zdravotním postižením, 0 = ostatní žáci (blíže viz Pokyny a vysvČtlivky).
8

XXIII. Nepovinné pĜedmČty 11)

XXII. Volitelné pĜedmČty (povinné)
ýíslo
Ĝádku
b

a

6. roþník

2201

7. roþník

2202

8. roþník

2203

9. roþník

2204

10. roþník

2205

Celkem

2206

Poþet
skupin

Poþet
žákĤ

2

3

Poþet

ýíslo
Ĝádku zaĜazených

žákĤ

a

XVI. Integrované dČti v pĜípravném stupni

a

Integrované tĜídy
Individuální integrace

ýíslo
Poþet tĜíd Poþet dČtí
Ĝádku
b
2
3

z toho
dívky

1601
1602

X

VyplĖují jen základní školy speciální, v jejichž tĜídách jsou umístČny dČti
pĜipravované podle vzdČlávacího programu pĜípravného stupnČ.

4

b

1. roþník

2301

2. roþník

2302

3. roþník

2303

4. roþník

2304

5. roþník

2305

6. roþník

2306

7. roþník

2307

8. roþník

2308

9. roþník

2309

10. roþník

2310

Celkem

2311

11

2

Poþet
skupin

žákĤ

3

4

) Každý žák uþící se nepovinným pĜedmČtĤm bude ve sl. 2 uveden jen
1x; ve sl. 4 bude zapoþten tolikrát, kolika nepovinným pĜedmČtĤm se
uþí.
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XXIV. VČkové složení žákĤ
ýíslo
Ĝádku

Narození

a

Poþet
celkem

b

1.9.2000 a pozdČji

2401

1.9.1999 – 31.8.2000

2402

1.9.1998 – 31.8.1999

2403

1.9.1997 – 31.8.1998

2404

1.9.1996 – 31.8.1997

2405

1.9.1995 – 31.8.1996

2406

1.9.1994 – 31.8.1995

2407

1.9.1993 – 31.8.1994

2408

1.9.1992 – 31.8.1993

2409

1.9.1991 – 31.8.1992

2410

1.9.1990 – 31.8.1991

2411

1.9.1989 – 31.8.1990

2412

1.9.1988 – 31.8.1989

2413

31.8.1988 a dĜíve

2414

BČžné tĜídy
z celku novČ pĜijatí
do 1. roþníku
z toho
dívky
z toho
celkem
dívky

2

3

4

5

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Poþet
celkem
6

Speciální tĜídy
z celku novČ pĜijatí
z toho
do 1. roþníku
dívky
z toho
celkem
dívky
7

Integrované dČti
v pĜípravném stupni
celkem

z toho
dívky

8

9

10

11

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

XXVIII. Výuka pĜedmČtĤ v cizím jazyce
ýíslo
Ĝádku

Jazyk

a

b

1. stupeĖ 6)
Poþet
pĜedžákĤ
mČtĤ
2

3

6. roþník 12)
Poþet
pĜedžákĤ
mČtĤ
4

5

7. roþník
Poþet
pĜedžákĤ
mČtĤ
6

8. roþník
Poþet
pĜedžákĤ
mČtĤ

7

8

9

9. roþník
Poþet
pĜedžákĤ
mČtĤ
10

11

10. roþník
Poþet
pĜedžákĤ
mČtĤ
12

13

2801
2802
2803
2804
2805
6

) Žáci v 1.-5. roþníku 9letého vzdČlávacího programu a žáci v 1.-6. roþníku 10letého vzdČlávacího programu.
12
) Nezahrnují se žáci 6. roþníku 10letého vzdČlávacího programu (vykázáni ve sl. 2-3).

XXXVII. Žáci podle oboru vzdČlání a roþníkĤ
Roþník

ýíslo
Ĝádku

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

b

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

a

79-01-C/01
Základní škola

celkem 3701
dívky
3702

79-01-B/01
ZŠ speciální

celkem 3703
dívky
3704

Celkem
12

Uvedeny kódy oborĤ vzdČlání platné od 1. 9. 2006 pro 1. a 6. (7.) roþník. Pro ostatní roþníky platí obor 79-01-C/001 Základní škola (Ĝ. 3701 a 3702) resp. obor
79-01-B/001 Pomocná škola (Ĝ. 3703 a 3704).

Odesláno dne:

Razítko

Podpis Ĝeditele školy:

Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (vþ. linky):

e-mail:
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S 4-01

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TċLOVÝCHOVY
Povinnost pĜedávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Právnická osoba odešle výkaz za školu spolu s výkazem za Ĝeditelství
buć po síti Internet na urþený server do 14. 10. 2006
nebo na formuláĜi správnímu úĜadu do 4. 10. 2006.

Výkaz
o mateĜské-základní škole

Další pĜedkládací cesta je urþena metodickým návodem, který pro správní úĜady
vydal Ústav pro informace ve vzdČlávání.

pĜi zdravotnickém zaĜízení
podle stavu k 30.9.2006

Název
Obec

Resortní identifikátor školy 1
)
(IZO)

PSý
ýp.

Ulice

1

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

Vykonává-li vykazující právnická osoba þinnost mateĜské
školy i základní školy, vyplĖují se dva samostatné výkazy,
za každou z nich zvlášĢ.

I. PrĤmČrné poþty dČtí a žákĤ za minulý školní rok

III. Poþty dČtí a žákĤ k 30. 9 2006

Celkem

z toho
dívky

2

3

a

ýíslo
Ĝádku
b

a

ýíslo
Ĝádku
b

MateĜská škola

0101

MateĜská škola

0301

Základní škola

0102

Základní škola

0302

v tom

1. stupeĖ

0103

2. stupeĖ

0104

v tom

1. stupeĖ

0303

2. stupeĖ

0304

Celkem

z toho
dívky

2

3

PrĤmČrný poþet se stanoví jako souþet poþtĤ dní strávených
jednotlivými dČtmi/žáky pĜi vyuþování ve vykazující škole dČlený
celkovým poþtem dní, po nČž se ve škole vyuþuje.

XXI. DČti/žáci podle státního obþanství, cizinci podle režimu pobytu k 30. 9 2006
Stát
kód 3) název
a

203

b

ýeská republika

z toho

ýíslo
Ĝádku

Poþet žákĤ
celkem

dívky

c

2

4

2101

s trvalým
pobytem 4)

s pĜechod.
pobytem 5)

azylanti 6)

5

6

7

X

X

X

2102
2103
2104
2105
X
3

)
4
)
5
)
6
)

Celkem

2150

Pokud
v odd.
XXI
nepostaþuje poþet ĜádkĤ a
zaĜízení odevzdává výkaz
na papírovém formuláĜi,
vyplní pokraþovací listy a
oznaþí
je
v pravém
horním
rohu
slovem
„POKRAýOVÁNÍ“. Na
pokraþovacích listech smí
být vyplnČn jen oddíl
XXI.
ě. 2150 „Celkem“ smí být
vyplnČn až na posledním
pokraþovacím listČ.

Uvede se kód státu podle þíselníku uvedeného v Pokynech a vysvČtlivkách.
Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ýR (podle hlavy IV a IVa zákona þ.326/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
Cizinci s povolením k pĜechodnému pobytu na území ýR (podle hlavy III a IVa zákona þ.326/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
Azylanti i žadatelé o udČlení azylu (podle zákona þ.325/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).

Odesláno dne:

Razítko

Podpis Ĝeditele školy:

Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (vþ. linky):

e-mail:
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S 8-01

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TċLOVÝCHOVY
Povinnost pĜedávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Právnická osoba odešle výkaz za školu spolu s výkazem za Ĝeditelství
buć po síti Internet na urþený server do 14. 10. 2006
nebo na formuláĜi správnímu úĜadu do 4. 10. 2006.

VÝKAZ
o stĜední škole

Další pĜedkládací cesta je urþena metodickým návodem, který pro správní
úĜady vydal Ústav pro informace ve vzdČlávání.

podle stavu k 30. 9. 2006
Resortní identifikátor školy 1 2
) )
(IZO)

Název
Obec

PSý

)

1

) Uvede se, zda je škola samostatnČ zĜízena pro žáky se speciálními
vzdČlávacími potĜebami (= Z) nebo ne (= B) – blíže viz Pokyny a
vysvČtlivky.
2
) Uvede se, zda je škola mimo provoz (= A) nebo zda je v provozu
(= N).
3
) Pro které žáky je škola urþena (1-místný kód se zapíše vlevo; vyplní
se jen pokud v políþku oznaþeném 1) je uveden kód „Z“):
1 = mentální postižení
11 = tČžké mentální postižení
2 = sluchové postižení
3 = zrakové postižení
5 = tČlesné postižení
6 = vývoj. poruchy uþení
9 = škola pĜi zaĜízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy
Škola pro žáky soubČžnČ postižené více vadami uvede kódy dvou
hlavních postižení (napĜ. mentální a sluchové = 12, hluchoslepí = 23,
mentální pĜi VÚ þi pĜi DÚ = 91 apod.); na poĜadí kódĤ nezáleží.

ýp.

Ulice

3

Výklad pojmĤ „speciální tĜídy“ a „bČžné tĜídy“ je uveden
v Pokynech a vysvČtlivkách k vyplnČní, Spoleþné poznámky,
písm. b).

TĜídy

III. Poþet tĜíd podle roþníkĤ, poþet žákĤ celkem
ýíslo
Ĝádku

Celkem
denní
vzdČlávání

8 leté

2

3

a

b

1. roþník

0301

2. roþník

0302

3. roþník

0303

4. roþník

0304

5. roþník

0305

6. roþník

0306

7. roþník

0307

8. roþník

0308

celkem

0309

Celkem žákĤ

stĜední s maturitou
6 leté
4 leté
4

5

6

stĜední

7

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

v tom
nástavbové
zkrácené

8

X
X
X
X
X

X
X
X
X

stĜední s výuþ.listem
2-3leté zkrácené
9

X
X
X
X

Celkem
Rekvalif.
ostatní
studium 4)
formy

10

11

12

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

0310

4

) Pouze úþastníci studia v oborech vzdČlání podle naĜízení vlády þ. 689/2004 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, nezahrnují se úþastníci krátkodobých kursĤ
vykazovaní ve výkaze R 13-01, odd. XVIII.

II. Zotavovací pobyty a lyžaĜské výcvikové kursy
v roce 2005/06
a

Zotavovací vyslaní žáci
pobyty 6) strávené kalendáĜní dny

ýíslo
Ĝádku
b

Poþet

0201
0202

) Údaje o zotavovacích pobytech se týkají jen nižšího stupnČ 6-8
letých gymnázií.

ýíslo
Ĝádku
b

a

2

vyslaní žáci
0203
LyžaĜské
výcvikové kursy strávené kalendáĜní dny 0204
6

IV. OdmČny a stipendia za školní rok 2005/06

Stipendia

prĤmČrný mČsíþní poþet stipendistĤ

)

vyplacená þástka za rok v Kþ

OdmČny za
produkt.þinnost
5

5

prĤmČrný mČsíþní poþet žákĤ
vyplacená þástka za rok v Kþ

2

0401
0402

5

)

0403
0404

) PrĤmČrný poþet stipendistĤ (žákĤ) se vypoþítá tak, že souþet mČsíþních poþtĤ
stipendistĤ (žákĤ) za všechny mČsíce školního roku se vydČlí 10.

strana 22

SEŠIT 4

b

ZpĤsob
integrace

a

Druh postižení

Název

Vyuþ. jazyk
oboru

Kód

Druh vzdČlávání

c

d

e

f

g

7

)

Forma

Po

h

vzdČlávání

Obory vzdČlání podle naĜízení vlády þ. 689/2004
Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ

Délka vzdČlávání

VII. Žáci studující v denní formČ vzdČlávání a v ostatních formách podle oborĤ a roþníkĤ (bez rekvalifikaþního studia)
ýíslo
Ĝádku

1.

2.

3.

4

žáci z toho žáci
z toho žáci
z toho žáci
celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem

i

2

3

X

X

4

5

6

7

10 0701
10 0702
10 0703
10 0704
10 0705
10 0706
10 0707
10 0708
10 0709
10 0710
Celkem v denní formČ vzdČlávání

10 0716

z toho žáci pĜevedení do vyššího roþníku 8)

10 0717

z Ĝ. 0716 žáci opakující daný roþník

10 0718

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Celkem v ostatních formách

0719
0720
0721
0722
0723
50 0732

Sl. c, d, e, f, g , h: Vyplní se kódem podle þíselníkĤ uvedených v Pokynech a vysvČtlivkách.
7
) Denní forma vzdČlávání se uvádí v Ĝ. 0701 až 0718, ostatní formy vzdČlávání (veþerní, dálková, distanþní, kombinovaná) se uvádČjí v Ĝ. 0719 až 0732.
8
) UvádČjí se pouze mimoĜádnČ nadaní žáci, kteĜí byli ve stejném oboru vzdČlání pĜeĜazeni do vyššího roþníku (na základČ vykonané zkoušky) bez absolvování
pĜedchozího roþníku.

Pokud v odd. VII, XXI, XXIV nebo XXIX nepostaþuje poþet ĜádkĤ a škola odevzdává výkaz na papírovém formuláĜi, vyplní
pokraþovací listy a oznaþí je v pravém horním rohu slovem „POKRAýOVÁNÍ“. Na pokraþovacích listech smí být vyplnČny
jen oddíly VII, XXI, XXIV nebo XXIX.
ě. 0716 „Celkem“, Ĝ. 0717 "z toho žáci pĜevedení do vyššího roþníku", Ĝ. 0718 „z Ĝ. 0716 žáci opakující daný roþník“, Ĝ.
0732 „Celkem“, Ĝ. 2150 „Celkem“, Ĝ. 2420 „Denní forma“, Ĝ. 2450 „Ostatní formy“ a Ĝ. 2916 „Celkem“ mohou být vyplnČny
jen na posledním pokraþovacím listČ.

Stát
kód

13)

a

203

název
b

ýeská republika

Spec.vzdČl.
potĜeby

XXI. Žáci podle státního obþanství, cizinci podle režimu pobytu

c

ýíslo
Ĝádku

Poþet žákĤ
celkem

d

2

2101

z toho
žáci denní
formy

dívky

3

4

s trvalým
s pĜechod.
azylanti
pobytem 14) pobytem 15)
5

6

7

X

X

X

2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
X
13)

Celkem

2150

Uvede se kód státu podle þíselníku uvedeného v Pokynech a vysvČtlivkách.
14)
Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ýR (podle hlavy IV a IVa zákona þ.326/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
15)
Cizinci s povolením k pĜechodnému pobytu na území ýR (podle hlavy III a IVa zákona þ.326/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
16)
Azylanti i žadatelé o udČlení azylu (podle zákona þ.325/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
Sl. c: Uvede se kódem: 1 = žáci se zdravotním postižením, 0 = ostatní žáci (blíže viz Pokyny a vysvČtlivky).

16)

8
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þet žákĤ studujících v roþníku
.

5.

6.

7.

8.

celkem

10

11

12

13

14

15

16

17

NovČ pĜijatí
do 1. roþníku

Žáci, pro které škola
zajišĢuje
praktické vyuþování

z toho z celku
z toho žáci
z toho
z toho
celkem
celkem
dívky
cizí
dívky celkem dívky
dívky

z toho žáci z toho žáci z toho žáci z toho žáci z toho žáci
dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem
9

Absolventi
za šk. rok
2005/06

18

19

20

21

22

23

24

25

26

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Sl. 24 - 26: Týká se pouze žákĤ v oborech stĜedního vzdČlání s kódem stupnČ E, H, L. Ve sl. 26 se uvádČjí žáci jiných škol, kterým vykazující škola zabezpeþuje
praktické vyuþování.

XV. Individuální vzdČlávací plány

V. Žáci uþící se cizí jazyk

a

Celkem

Poþet

b

2

z Ĝ. 0501

3

Speciální tĜídy
z toho
pokraþující

VzdČlávání

Poþet
4

5

0501

0502
z toho 1 jazyk
živé
2 jazyky
0503
jazyky 3 jazyky a více 0504
anglický jazyk

BČžné tĜídy
z toho
pokraþující

ýíslo
Ĝádku

a

Celkem

ýíslo
Ĝádku
b

Nadaní
žáci

Postižení
žáci

Ostatní

2

3

4

1501

8leté s maturitou 1502

X
X
X

X
X
X

0505

z toho vyšší stup. 1503
6leté s maturitou 1504
z toho vyšší stup. 1505
4leté s maturitou 1506

francouzský jazyk 0506

Zkrácené s mat.

nČmecký jazyk

0507

2-3leté s výuþ.l. 1508

ruský jazyk

0508

Zkrácené s v.l.

1509

španČlský jazyk

0509

StĜední

1510

italský jazyk

0510

Nástavbové

1511

latinský jazyk

0511

klasická Ĝeþtina

0512

Vyplní se jen za denní formu vzdČlávání.
Rozumí se individuální vzdČlávací plány podle § 18 školského
zákona.
Sl. 2: IVP pro mimoĜádnČ nadané žáky.
Sl. 3: IVP pro žáky se speciálními vzdČlávacími potĜebami.

jiný evr. jazyk

0513

jiný jazyk

0514

Vyplní se jen za denní formu vzdČlávání.
V Ĝ. 0501-0504 se uvede každý žák jen jednou.
V Ĝ. 0505-0514 se uvede každý žák tolikrát, kolika cizím jazykĤm se uþí.
Sl. 3 a 5: Uvedou se žáci pokraþující ve výuce stejného jazyka jako na základní škole (na
nižším stupni víceletého gymnázia). U víceletých gymnázií se tyto sloupce vyplní jen za
žáky vyššího stupnČ.

1507
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VIII. Speciální tĜídy podle druhu postižení/znevýhodnČní denní forma

a

Mentální postižení

ýíslo
Ĝádku

Poþet
tĜíd

b

2

Poþet žákĤ
celkem
dívky
3

4

a

0801

z toho tČžké mentální postiž.

0802

Sluchové postižení

0804

z toho neslyšící

0805

Zrakové postižení

0806

z toho nevidomí

0807

Vady Ĝeþi

0808

z toho tČžké postižení

0808a

TČlesné postižení

0809

z toho tČžké postižení

0809a

SoubČž. postiž. více vadami

0810

z toho hluchoslepí

0811

Vývoj. poruchy uþení

9

Vývoj. poruchy uþení

10

)

MentálnČ postižení

)

)

0813
0816

Celkem

Poþet
celkem

z toho
dívky

ze sl. 2
vyžadující
zvýš.výd.

b

2

3

4

0901

SluchovČ postižení

0904

z toho neslyšící

0905

ZrakovČ postižení

0906

z toho nevidomí

0907

Vady Ĝeþi

0908

z toho tČžce postižení

0908a

TČlesnČ postižení

0909

z toho tČžce postižení

0909a

S více vadami

0910

z toho hluchoslepí

0815
11

ýíslo
Ĝádku

z toho tČžce mentálnČ postiž. 0902

0812

Autismus
TĜídy ve VÚ, DgÚ

IX. IndividuálnČ integrovaní žáci se zdravotním postižením
podle druhu postižení - denní forma 12)

0818

0911

S výv. poruchami uþení

9

S výv. poruchami uþení

10

)

0912
)

0913

Autisté

0915

Celkem

0918

9

) Vyplní se jen u víceletých škol za žáky nižšího stupnČ.
10
) Vyplní se bez žákĤ nižšího stupnČ víceletých škol.
12
) UvádČjí se pouze žáci, u nichž bylo zdravotní postižení zjištČno na základČ
speciálnČ pedagogického popĜ. psychologického vyšetĜení školským
poradenským zaĜízením, a jsou integrováni v bČžných tĜídách, kde je jim
vČnována zvýšená péþe.

9

) Vyplní se jen u víceletých škol za žáky nižšího stupnČ.
) Vyplní se bez žákĤ nižšího stupnČ víceletých škol.
11
) Vyplní pouze školy zĜízené ve výchovných nebo v diagnostických ústavech,
které sem vykáží pouze tĜídy pro žáky bez zdravotního postižení. Pokud jsou
v takové škole zĜízeny tĜídy pro žáky se zdravotním postižením, budou
uvedeny v Ĝ. 0801-0815. Žáci bez zdravotního postižení docházející do takové
školy zvenþí se zde neuvádČjí.
Zahrnují se i zdravotnČ postižení žáci individuálnČ integrovaní ve tĜídČ zĜízené
pro jiný druh þi stupeĖ postižení. Tito žáci se nezapoþtou do odd. IX.
ě. 0801-0815: Žáci bez zdravotního postižení vzdČlávaní ve speciálních tĜídách
se zde neuvádČjí.
10

XXIX. Úþastníci rekvalifikaþního studia
Obory vzdČlání podle naĜízení vlády þ. 689/2004 Sb., ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ
kód
název
a

b

Délka Druh Forma ýíslo
studia studia studia Ĝádku
c

d

e

f

Celkem

z toho ženy

2

3

Absolventi
za minulý školní rok
celkem
z toho ženy
4

5

2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
Celkem

2916

UvádČjí se pouze úþastníci studia v oborech vzdČlání podle naĜízení vlády þ. 689/2004 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, nezahrnují se úþastníci krátkodobých
kursĤ vykazovaní ve výkaze R 13-01, odd. XVIII.
Sl. c, d, e: Vyplní se kódem podle þíselníkĤ uvedených v Pokynech a vysvČtlivkách.

Odesláno dne:

Razítko

Podpis Ĝeditele školy:

Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (vþ. linky):

e-mail:
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Rok narození
a

Spec.vzdČl.
potĜeby
Forma
vzdČlávání

XXIV. VČkové složení žákĤ - denní forma vzdČlávání, ostatní formy vzdČlávání, rekvalifikaþní studium

b

c

ýíslo
Ĝádku
d

Nižší roþníky 17)
celkem

z toho
dívky

2

3

StĜední a stĜední
s výuþním listem
z toho
celkem
dívky
4

5

StĜední
s maturitou 18)
z toho
celkem
dívky
6

7

Nástavbové
Rekvalifikaþní
a zkrácené
studium 4)
z toho
z toho
celkem
celkem
dívky
dívky
10

11

12

13

10 2401
10 2402
10 2403
10 2404
10 2405
10 2406
10 2407
10 2408
10 2409
10 2410
10 2411
10 2412
Denní forma

10 2420
50 2421
50 2422
50 2423
50 2424
50 2425
50 2426
50 2427
50 2428
50 2429
50 2430
50 2431
50 2432
50 2433
50 2434
50 2435
50 2436
50 2437
50 2438
50 2439
50 2440

Ostatní formy

50 2450

ýlenČní vzdČlávání podle mezinárodní klasifikace ISCED:
17
) Uvedou se žáci nižších roþníkĤ víceletých gymnázií (plnící povinnou školní docházku) a žáci v oborech vzdČlání 1letá a 2letá praktická škola.
18
) Uvedou se žáci 4letých maturitních oborĤ a žáci vyššího stupnČ víceletých gymnázií.
4
) Pouze úþastníci studia v oborech vzdČlání podle naĜízení vlády þ. 689/2004 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, nezahrnují se úþastníci
krátkodobých kursĤ vykazovaní ve výkaze R 13-01, odd. XVIII.
Sl. b: Vyplní se jen za denní formu vzdČlávání kódem: 1 = žáci se zdravotním postižením, 0 = ostatní žáci (blíže viz Pokyny a vysvČtlivky).
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XXXI. Žáci novČ pĜijatí do 1. roþníku denní formy vzdČlávání podle vČku
Rok narození

ýíslo
Ĝádku

8leté

b

2

a

1996 a pozdČji

3101

1995

3102

1994

3103

1993

3104

1992

3105

1991

3106

1990

3107

1989

3108

1988

3109

1987

3110

1986

3111

1985 a dĜíve

3112

Celkem

3115

StĜední s maturitou
6leté
4leté
3

zkrácené

4

Nástavbové

5

StĜední s výuþ. listem
2-3leté
zkrácené

6

7

8

StĜední
9

XXXII. Žáci novČ pĜijatí do 1. roþníku denní formy vzdČlávání podle pĜedchozího pĤsobištČ
PĜicházející
a

ýíslo
Ĝádku

8leté

b

2

z 5. roþ. ZŠ

19

3201

z 6. roþ. ZŠ

19

3202

ze 7. roþ. ZŠ

)
)

19

)

z 8. roþ. ZŠ

19

z 9. roþ. ZŠ

19

X
X
X
X
X
X

3204
20

)

s neukonþeným stĜedním vzdČláním

3205
21

)

3206

ihned po ukonþení stĜ. vzdČl. s výuþ.listem 3207
ihned po ukonþení stĜedního vzdČlání

3208

ihned po ukonþení stĜ. vzdČl. s maturitou

3209

odjinud

22

)

zkrácené

Nástavbové

3

4

5

6

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

3203

)
)

StĜední s maturitou
6leté
4leté

X
X
X
X

StĜední s výuþ.listem
2-3leté
zkrácené
7

8

StĜední
9

X
X
X
X
X

X
X

3210

Celkem

3211

19

)
)
21
)
22
)

VþetnČ základních škol pro zdravotnČ postižené a ZŠ speciální (dĜíve pomocné školy).
VþetnČ žákĤ pĜicházejících ze 4. roþníkĤ osmiletých a 2. roþníkĤ šestiletých gymnázií.
Žáci, kteĜí odešli z jiného oboru stĜední školy pĜed jeho ukonþením.
PatĜí sem žáci, kteĜí v minulém školním roce nenavštČvovali žádnou výše uvedenou školu. NeuvádČjí se žáci opakující, žáci, kteĜí pĜešli z jiné stĜední školy
ani žáci, kteĜí nastoupili po pĜerušení studia.
ě. 3207-3209: Žáci, kteĜí uvedené vzdČlávání ukonþili v minulém školním roce.
20

XVII. Kursy pro získání základního vzdČlání
a

Kursy

ýíslo
Ĝádku
b

1701

z toho v denní formČ

1702

Žáci

1703
v denní formČ

v tom

1704

ve veþerní a kombinované 1705
v dálkové formČ

1706

v distanþní formČ

1707

Vykonané zkoušky v r. 2005/06

1708

Poþet
2
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S 9-01

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TċLOVÝCHOVY
Povinnost pĜedávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Právnická osoba odešle výkaz za školu spolu s výkazem za Ĝeditelství

VÝKAZ
o konzervatoĜi

buć po síti Internet na urþený server do 14. 10. 2006
nebo na formuláĜi správnímu úĜadu do 4. 10. 2006.
Další pĜedkládací cesta je urþena metodickým návodem, který pro správní úĜady
vydal Ústav pro informace ve vzdČlávání.

podle stavu k 30. 9. 2006

Název

Resortní identifikátor školy 1 2
) )
(IZO)

Obec

3

)

PSý
1

) Uvede se, zda je škola samostatnČ zĜízena pro žáky se zdravotním
postižením (= Z) nebo ne (= B) – blíže viz Pokyny a vysvČtlivky.
2
) Uvede se, zda je škola mimo provoz (= A) nebo zda je v provozu
(= N).
3
) Pro které žáky je škola urþena (1-místný kód se zapíše vlevo;
vyplní se jen pokud v políþku oznaþeném 1) je uveden kód „Z“):
ýíselník je uveden v pokynech a vysvČtlivkách k sestavení
výkazu.

ýp.

Ulice

Výklad pojmĤ „speciální školy“ a „bČžné školy“ je uveden
v Pokynech a vysvČtlivkách k vyplnČní, Spoleþné poznámky,
písm. b).

III. Poþet žákĤ podle roþníkĤ

V. Žáci uþící se cizí jazyk

Celkem
ýíslo
denní
Ĝádku
vzdČlávání
a

b

v tom
8 leté

6 leté

3

4

2

Celkem
ostatní
formy

ýíslo
Ĝádku
b

a

5

Celkem

0301

2. roþník

0302

3. roþník

0303

4. roþník

0304

anglický jazyk

5. roþník

0305

francouzský jazyk 0506

6. roþník

0306

nČmecký jazyk

7. roþník

0307

ruský jazyk

0508

8. roþník

0308

španČlský jazyk

0509

2

3

Celkem žákĤ

0310

italský jazyk

0510

X
X
X

z Ĝ. 0501

0502
z toho 1 jazyk
živé
2 jazyky
0503
jazyky 3 jazyky a více 0504

X

0505
0507

Sl. 4: Sedmileté vzdČlávání pĜichází v úvahu jen u žákĤ se zdravotním postižením.

latinský jazyk

0511

II. Zotavovací pobyty a lyžaĜské výcvikové kursy
v roce 2005/06

jiný evr. jazyk

0513

jiný jazyk

0514

ýíslo
Ĝádku
b

a

Zotavovací vyslaní žáci
pobyty 5) strávené kalend. dny

0201

vyslaní žáci
LyžaĜské
výcvikové kursy strávené kalend. dny

0203

Vyplní se jen za denní formu vzdČlávání.
V Ĝ. 0501-0504 se uvede každý žák jen jednou.
V Ĝ. 0505-0514 se uvede každý žák tolikrát, kolika cizím
jazykĤm se uþí.
Sl. 3: Uvedou se žáci pokraþující ve výuce stejného jazyka
jako na základní škole (v 1.-4.roþ. 8letého vzdČl.programu).
U 8letého vzdČl.programu se vyplní jen za žáky 5.-8.roþ.

Poþet
2

0202
0204

IX. IndividuálnČ integrovaní žáci se zdravotním postižením podle
druhu postižení - denní forma 7)

) Údaje o zotavovacích pobytech se týkají jen 1.-4.roþníku v
8letém vzdČlávacím programu.

VIII. Žáci ve speciální škole podle druhu postižení

a

z toho
pokraþující

0501

1. roþník

5

Poþet

ýíslo
Ĝádku
b

Celkem

z toho
dívky

2

3

a

ýíslo
Ĝádku

Poþet
celkem

z toho
dívky

ze sl. 2
vyžadující
zvýš.výd.

b

2

3

4

Lehce mentálnČ postižení

0901

SluchovČ postižení

0904

Lehké mentální postižení

0801

ZrakovČ postižení

0906

Sluchové postižení

0804

z toho nevidomí

0907

Zrakové postižení

0806

TČlesnČ postižení

0909

z toho nevidomí

0807

z toho tČžce postižení

0909a

TČlesné postižení

0809

S více vadami

0910

z toho tČžké postižení

0809a

S vývoj.poruchami uþení

0912

Autisté

0915

Celkem

0918

SoubČžné postižení více vadami 0810
Vývoj. poruchy uþení

0812

Autismus

0815

Celkem

0818

7

) UvádČjí se pouze žáci, u nichž bylo zdravotní postižení zjištČno na základČ
speciálnČ pedagogického popĜ. psychologického vyšetĜení školským
poradenským zaĜízením, a jsou integrováni mezi zdravými žáky a je jim
vČnována zvýšená péþe.
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6

a

b

c

d

e

f

Forma vzdČlávání

Název

Druh postižení

Kód

Druh
vzdČlávání
Vyuþ. jazyk
oboru

Obory vzdČlání podle naĜízení vlády þ. 689/2004 Sb., ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ

Délka vzdČlávání

VII. Žáci studující v denní formČ vzdČlávání a v ostatních formách podle oborĤ a roþníkĤ

)
Po

ýíslo
Ĝádku

g

h

1.

2.

3.

4

žáci z toho žáci z toho žáci z toho žáci
celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem
2

3

X

X

4

5

6

7

10 0701
10 0702
10 0703
10 0704
10 0705
10 0706
10 0707
10 0708
10 0709
10 0710
Celkem v denní formČ vzdČlávání

10 0716

z toho žáci pĜevedení do vyššího roþníku

10 0717

z Ĝ. 0716 žáci opakující daný roþník

10 0718

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Celkem v ostatních formách

0719
0720
0721
0722
0723
50 0732

6
) Denní forma vzdČlávání se uvádí v Ĝ. 0701 až 0718, ostatní formy (veþerní, dálková, distanþní, kombinovaná) se uvádČjí v Ĝ. 0719 až 0732.
Sl. c, d, e, f, g: Vyplní se kódem podle þíselníkĤ uvedených v Pokynech a vysvČtlivkách.
ě. 0717: UvádČjí se pouze mimoĜádnČ nadaní žáci, kteĜí byli ve stejném oboru vzdČlání (na základČ vykonané zkoušky) pĜeĜazeni do vyššího roþníku bez absolvování
pĜedchozího roþníku.

Pokud v odd. VII, XXI nebo XXIV nepostaþuje poþet ĜádkĤ a škola odevzdává výkaz na papírovém formuláĜi, vyplní
pokraþovací listy a oznaþí je v pravém horním rohu slovem „POKRAýOVÁNÍ“. Na pokraþovacích listech smí být vyplnČny
jen oddíly VII, XXI nebo XXIV.
ě. 0716 „Celkem“, Ĝ. 0717 „z toho žáci pĜevedení do vyššího roþníku“, Ĝ. 0718 „z Ĝ. 0716 žáci opakující daný roþník“, Ĝ.
0732 „Celkem“, Ĝ. 2150 „Celkem“, Ĝ. 2420 „Denní forma“ a Ĝ. 2450 „Ostatní formy“ mohou být vyplnČny jen na posledním
pokraþovacím listČ.

Stát
8

kód )

název

a

203

b

ýeská republika

Spec.vzdČl.p
otĜeby

XXI. Žáci podle státního obþanství, cizinci podle režimu pobytu

c

z toho
ýíslo
Ĝádku

Poþet žákĤ
celkem

d

2

2101

žáci denní
formy

dívky

3

4

s trvalým
s pĜechod.
azylanti
pobytem 9) pobytem 10)
5

6

7

X

X

X

2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
X
8

Celkem

2150

) Uvede se kód státu podle þíselníku uvedeného v Pokynech a vysvČtlivkách.
) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ýR (podle hlavy IV a IVa zákona þ.326/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
) Cizinci s povolením k pĜechodnému pobytu na území ýR (podle hlavy III a IVa zákona þ.326/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
11
) Azylanti i žadatelé o udČlení azylu (podle zákona þ.325/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
Sl. c: Vyplní se kódem: 1 = žáci se zdravotním postižením, 0 = ostatní žáci (blíže viz Pokyny a vysvČtlivky).
9

10

11

)

8
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þet žákĤ studujících v roþníku
.

5.

6.

7.

8.

celkem

z toho žáci z toho žáci z toho žáci z toho žáci z toho
žáci
dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem
9

10

11

12

13

14

15

16

17

XXXI. Žáci novČ pĜijatí do 1. roþníku denní
formy vzdČlávání podle vČku
ýíslo
Ĝádku

Rok narození
a

b

NovČ pĜijatí
do 1. roþníku

z toho žáci z toho
z toho
celkem
dívky celkem dívky
dívky

18

19

20

21

22

23

X
X

X
X

X
X

X
X

XXXII. Žáci novČ pĜijatí do 1. roþníku denní formy vzdČlávání
podle pĜedchozího pĤsobištČ

Délka vzdČlávání
8leté
6leté
2

Absolventi
za šk. rok
2005/06

ýíslo
Ĝádku

PĜicházející

3

a

b

1996 a pozdČji

3101

z 5. roþ. ZŠ

15

1995

3102

z 6. roþ. ZŠ

15

1994

3103

ze 7. roþ. ZŠ

1993

3104

z 8. roþ. ZŠ

15

1992

3105

z 9. roþ. ZŠ

15

1991

3106

s nedokonþeným stĜedním vzdČláním

1990

3107

ihned po ukonþení stĜ. vzdČl. s výuþ.listem 3207

1989

3108

ihned po ukonþení stĜedního vzdČlání

3208

1988 a dĜíve

3109

ihned po ukonþení stĜ. vzdČl. s maturitou

3209

Celkem

3115

Odjinud
Celkem
15

18

)

)

2

)

3202
)

3203

)

3204
16

)

3205
17

)

3206

3

X
X
X

3201

15

)

Délka vzdČlávání
8leté
6leté

X
X
X
X
X
X

3210
3211

) VþetnČ základních škol pro zdravotnČ postižené a ZŠ speciální (dĜíve pomocné
školy).
16
) VþetnČ žákĤ pĜicházejících ze 4. roþníkĤ 8letého vzdČl. programu, 4. roþníku
8letých a 2. roþníkĤ 6letých gymnázií.
17
) Žáci, kteĜí odešli ze stĜední školy pĜed jejím ukonþením.
18
) PatĜí sem žáci, kteĜí v minulém školním roce nenavštČvovali žádnou výše
uvedenou školu. NeuvádČjí se žáci opakující, žáci, kteĜí pĜešli z jiné konzervatoĜe ani žáci, kteĜí nastoupili po pĜerušení studia

IV. Stipendia za školní rok 2005/06
ýíslo
Ĝádku
b

a

Stipendia
4

prĤm. mČsíþní poþet stipendistĤ
vyplacená þástka za rok v Kþ

2

4

) 0401
0402

) PrĤmČrný poþet stipendistĤ se vypoþítá tak, že souþet mČsíþních poþtĤ
stipendistĤ za jednotlivé mČsíce školního roku se vydČlí 10.
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XV. Individuální vzdČlávací plány
ýíslo
Ĝádku
b

a

Celkem

1501

8leté vzdČlávání

1502

z toho 5.-8.roþník

1503

6leté vzdČlávání

1504

Nadaní
žáci

Postižení
žáci

Ostatní

2

3

4

Vyplní se jen za denní formu vzdČlávání.
Rozumí se individuální vzdČlávací plány podle § 18 školského zákona.
Sl. 2: IVP pro mimoĜádnČ nadané žáky.
Sl. 3: IVP pro žáky se speciálními vzdČlávacími potĜebami.

Rok narození
a

Spec.vzdČl.
potĜeby
Forma
vzdČlávání

XXIV. VČkové složení žákĤ - denní forma vzdČlávání, ostatní formy

b

c

ýíslo
Ĝádku
d

Nižší roþníky 12)
celkem

z toho
dívky

2

3

StĜední vzdČlávání
Vyšší vzdČlávání 14)
s maturitou 13)
z toho
z toho
celkem
celkem
dívky
dívky
6

7

8

9

10 2401
10 2402
10 2403
10 2404
10 2405
10 2406
10 2407
10 2408
10 2409
10 2410
10 2411
10 2412
Denní forma

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

Ostatní formy

50 2450

ýlenČní vzdČlávání podle mezinárodní klasifikace ISCED:
12
) Uvedou se žáci nižších roþníkĤ 8letých konzervatoĜí (plnící povinnou školní docházku).
13
) Uvedou se žáci 1. až 4. roþníku 6letého studia, 1.-5. roþníku 7letého studia pro zrakovČ postižené a
žáci 5. a 6. roþníku 8letého studia.
14
) Uvedou se žáci posledních dvou roþníkĤ studia.
Sl. b: Vyplní se jen za denní formu vzdČlávání kódem: 1 = žáci se zdravotním postižením, 0 = ostatní žáci
(blíže viz Pokyny a vysvČtlivky).

Odesláno dne:

Razítko

Podpis Ĝeditele školy:

Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (vþ. linky):

e-mail:
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S 10-01

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TċLOVÝCHOVY
Povinnost pĜedávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Právnická osoba odešle výkaz za školu spolu s výkazem za Ĝeditelství
buć po síti Internet na urþený server do 14. 10. 2006
nebo na formuláĜi správnímu úĜadu do 4. 10. 2006.

VÝKAZ
o vyšší odborné škole

Další pĜedkládací cesta je urþena metodickým návodem, který pro správní úĜady
vydal Ústav pro informace ve vzdČlávání.

podle stavu k 30. 9. 2006
Resortní identifikátor školy 1 2
) )
(IZO)

Název
Obec

3

)

PSý
1

) Uvede se, zda je škola samostatnČ zĜízena pro studenty se
zdravotním postižením (= Z) nebo ne (= B) – blíže viz Pokyny a
vysvČtlivky.
2
) Uvede se, zda je škola mimo provoz (= A) nebo zda je v provozu
(= N).
3
) Pro které studenty je škola urþena (1-místný kód se zapíše vlevo;
vyplní se jen pokud v políþku oznaþeném 1) je uveden kód „Z“):
2 = sluchové postižení
3 = zrakové postižení
5 = tČlesné postižení
Škola pro studenty soubČžnČ postižené více vadami uvede kódy
dvou hlavních postižení (napĜ. hluchoslepí = 23 apod.), na poĜadí
kódĤ nezáleží.

ýp.

Ulice

Výklad pojmĤ „speciální skupiny“ a „bČžné skupiny“ je uveden
v Pokynech a vysvČtlivkách k vyplnČní, Spoleþné poznámky,
písm. b).

III. Poþet studijních skupin a studentĤ
BČžné skupiny
Poþet studentĤ
Poþet
v denní v ostatních
skupin
formČ
formách

ýíslo
Ĝádku
a

b

1. roþník

0301

2. roþník

0302

3. roþník

0303

4. roþník

0304

5. roþník

0305

Celkem

0306

2

3

X

X

Speciální skupiny

4

Poþet
skupin

Poþet
studentĤ

5

6

Sl. 2 a 5: VyplĖuje se jen za denní formu vzdČlávání.

IV. Stipendia a školné za školní rok 2005/06

V. Studenti denního vzdČlávání uþící se cizí jazyk
ýíslo
Ĝádku
b

a

prĤmČrný mČsíþní poþet stipendistĤ

Stipendia

vyplacená þástka za rok v Kþ

)

0401
0402

5
Školné v denním poþet plátcĤ školného )
vzdČlávání
vybraná þástka za rok v Kþ

Školné
v ost.formách

4

2

5

poþet plátcĤ školného )

0408
0409
0410

vybraná þástka za rok v Kþ

Studenti se sníženým školným 6)

a

Celkem

0501

z celku 1 jazyk
živé 2 jazyky
jazyky 3 jazyky a více

0502

anglický jazyk

0505

francouzský jazyk

0506

nČmecký jazyk

0507

0411
0412

XV. Individuální vzdČlávací plány

a

ýíslo
Ĝádku
b

Celkem

1501

1. roþník

1502

2. roþník

1503

3. roþník

1504

4. roþník

1505

Nadaní
studenti

Postižení
studenti

Ostatní

2

3

4

Vyplní se jen za denní formu vzdČlávání.
Rozumí se individuální vzdČlávací plány podle § 18 školského zákona.
Sl. 2: IVP pro mimoĜádnČ nadané studenty.
Sl. 3: IVP pro studenty se speciálními vzdČlávacími potĜebami.

z Ĝ. 0501

4

) PrĤmČrný poþet stipendistĤ se vypoþítá tak, že souþet mČsíþních poþtĤ stipendistĤ
za jednotlivé mČsíce školního roku se vydČlí 10.
5
) Nezahrnují se samoplátci, tj. ti, kdo hradí plnou výši nákladĤ na studium.
6
) Jen VOŠ zĜizované státem, krajem, svazkem obcí nebo obcí.

ýíslo
Ĝádku
b

BČžné
skupiny

Speciální
skupiny

2

3

0503
0504

ruský jazyk

0508

španČlský jazyk

0509

italský jazyk

0510

latinský jazyk

0511

jiný evropský jazyk

0513

jiný jazyk

0514

VyplĖuje se jen za studenty denní formy vzdČlávání.
V Ĝ. 0501-0504 se uvede každý student jen jednou.
V Ĝ. 0505-0514 se uvede každý student tolikrát, kolika cizím jazykĤm
se uþí.
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VII. Studenti podle oborĤ vzdČlání a roþníkĤ

)

kód

Délka
vzdČlávání
Forma
vzdČlávání
Druh
postižení
ZpĤsob
integrace

Obory vzdČlání podle naĜízení vlády þ. 689/2004 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ
název
a

b

c

d

e

f

ýíslo
Ĝádku
g

10

0701

10

0702

10

0703

10

0704

10

0705

10

0706

10

0707

10

1.

2.
z toho
celkem
dívky

z toho
celkem
dívky
2

3

X

X

4

5

6

7

0708

Celkem v denní formČ vzdČlávání

0715

z toho studenti pĜevedení do vyššího roþníku

0716

z Ĝ. 0715 studenti opakující daný roþník

0717

z Ĝ. 0715 studenti nastoupivší po pĜerušení studia

0718

X
X
X
X
X
X
Celkem v ostatních formách

X
X
X
X
X
X

0719
0720
0721
0722
0723
0724
0732

11

) Denní forma vzdČlávání se uvádí v Ĝ. 0701 až 0718, ostatní formy vzdČlávání (veþerní, dálková, distanþní, kombinovaná) v Ĝ. 0719 až 0732.
Sl. c, d, e, f: Vyplní se kódem podle þíselníku uvedeného v Pokynech a vysvČtlivkách.
Sl. 4, 7, 10, 13 a 16 se vyplĖují podle pokynĤ MŠMT.
ě. 0716: UvádČjí se pouze mimoĜádnČ nadaní studenti, kteĜí byli ve stejném vzdČlávacím programu (na základČ vykonané zkoušky) pĜeĜazeni do vyššího roþníku bez
absolvování pĜedchozího roþníku

Pokud v odd. VII, XXI nebo XXIV nepostaþuje poþet ĜádkĤ a škola odevzdává výkaz na papírovém formuláĜi, vyplní
pokraþovací listy a oznaþí je v pravém horním rohu slovem „POKRAýOVÁNÍ“. Na pokraþovacích listech smí být vyplnČny jen
oddíly VII, XXI nebo XXIV.
ě. 0715 „Celkem“, Ĝ. 0716 „z toho studenti pĜevedení do vyššího roþníku“, Ĝ. 0717 „z Ĝ. 0715 studenti opakující daný roþník“, Ĝ.
0718 „z Ĝ. 0715 studenti nastoupivší po pĜerušení studia“, Ĝ. 0732 „Celkem“, Ĝ. 2150 „Celkem“, Ĝ. 2420 „Celkem“ a Ĝ. 2450
„Celkem“ mohou být vyplnČny jen na posledním pokraþovacím listČ.

Stát
kód 7)
a

203

název
b

ýeská republika

Spec.vzdČl.
potĜeby

XXI. Studenti podle státního obþanství, cizinci podle režimu pobytu

c

z toho

ýíslo
Ĝádku

Poþet
studentĤ
celkem

studenti
denní formy

dívky

d

2

3

4

2101

s trvalým
s pĜechod.
azylanti
pobytem 8) pobytem 9)
5

6

7

X

X

X

2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
X
7

Celkem

2150

) Uvede se kód státu podle þíselníku uvedeného v Pokynech a vysvČtlivkách.
8
) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ýR (podle hlavy IV a IVa zákona þ.326/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
9
) Cizinci s povolením k pĜechodnému pobytu na území ýR (podle hlavy III a IVa zákona þ.326/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
10
) Azylanti i žadatelé o udČlení azylu (podle zákona þ.325/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
Sl. c: Vyplní se kódem: 1 = studenti se zdravotním postižením, 0 = ostatní studenti (blíže viz Pokyny a vysvČtlivky).

10

)
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Absolventi
NovČ pĜijatí Z celkového poþtu
za šk. rok
do 1.roþníku
cizinci
2005/06
z toho
z toho
z toho
celkem
celkem
celkem
dívky
dívky
dívky

Poþet studentĤ studujících v roþníku
3.
celkem

z toho
dívky

8

9

4.
celkem

z toho
dívky

11

12

10

celkem
celkem

z toho
dívky

14

15

13

16

VIII. Speciální skupiny podle druhu postižení - denní forma

a

ýíslo
Ĝádku
b

Poþet
skupin

StudentĤ
celkem

z toho
dívky

2

3

4

17

18

19

20

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

21

IX. IndividuálnČ integrovaní studenti se zdravotním postižením
podle druhu postižení - denní forma
ýíslo
Ĝádku

Poþet
celkem

z toho
dívky

ze sl. 2
vyžadující
zvýš.výd.

b

2

3

4

Sluchové postižení

0804

z toho neslyšící

0805

SluchovČ postižení

0904

Zrakové postižení

0806

z toho neslyšící

0905

z toho nevidomí

0807

ZrakovČ postižení

0906

TČlesné postižení

0809

z toho nevidomí

0907

z toho tČžké postižení

0809a

TČlesnČ postižení

0909

SoubČž. postiž. více vadami

0810

z toho tČžce postižení

0909a

z toho hluchoslepí

0811

S více vadami

0910

Autismus

0815

z toho hluchoslepí

0911

Celkem

0818

S vývoj. poruchami uþení

0912

Autisté

0915

Celkem

0918

Zahrnují se i zdravotnČ postižení studenti individuálnČ integrovaní ve skupinČ
zĜízené pro jiný druh þi stupeĖ postižení. Tito studenti se nezapoþtou do
odd. IX.
Studenti bez zdravotního postižení vzdČlávaní ve speciálních skupinách se
neuvádČjí..

22

a

UvádČjí se pouze studenti, u nichž bylo zdravotní postižení zjištČno na základČ
speciálnČ pedagogického popĜ. psychologického vyšetĜení školským
poradenským zaĜízením, a jsou integrováni v bČžných skupinách, kde je jim
vČnována zvýšená péþe.
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Spec.vzdČl.
potĜeby
Forma
vzdČlávání

Rok narození
a

b

Celkem

c

Poþet studentĤ
ýíslo
Ĝádku

celkem

z toho dívky

d

8

9

Rok narození

Forma
vzdČlávání

XXIV.VČkové složení studentĤ (pokraþování) - ostatní
formy vzdČlávání

XXIV.VČkové složení studentĤ - denní forma
vzdČlávání

ýíslo
Ĝádku

celkem

z toho ženy

c

d

8

9

a

10 2401

50 2421

10 2402

50 2422

10 2403

50 2423

10 2404

50 2424

10 2405

50 2425

10 2406

50 2426

10 2407

50 2427

10 2408

50 2428

10 2409

50 2429

10 2410

50 2430

10 2411

50 2431

10 2412

50 2432

10 2420

50 2433

Poþet studentĤ

50 2434

Sl. b: Vyplní se kódem podle þíselníku: 1 = studenti se zdravotním
postižením, 0 = ostatní studenti (blíže viz Pokyny a vysvČtlivky).

50 2435
50 2436
50 2437
50 2438
50 2439
50 2440
Celkem

XXXI. Studenti novČ pĜijatí do 1. roþníku
denní formy vzdČlávání podle vČku

50 2450

XXXII. Studenti novČ pĜijatí do 1. roþníku denní formy
vzdČlávání podle pĜedchozího pĤsobištČ

a

ýíslo
Ĝádku
b

1988 a pozdČji

3109

1987

3110

1986

3111

1985

3112

1984

3113

NovČ pĜijatí odjinud

3205

1983 a dĜíve

3114

z gymnázií

3206

Celkem

3115

ze SOŠ a konzervatoĜí

3207

Narození v roce

Poþet
2

a

NovČ pĜijatí ihned po maturitČ
v tom

3201

z gymnázií

3202

ze SOŠ a konzervatoĜí

3203

ze SOU

v tom

ýíslo
Ĝádku
b

3204

ze SOU

3208

Celkem

3211

ě. 3201–3204: Studenti, kteĜí uvedené vzdČlávání ukonþili
v minulém školním roce.

Odesláno dne:

Razítko

Podpis Ĝeditele školy:

Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (vþ. linky):

e-mail:

Poþet
2
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R 13-01

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TċLOVÝCHOVY
Povinnost pĜedávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Právnická osoba odešle výkaz vþetnČ výkazĤ za školy (za každou školu, jejíž þinnost vykonává, se
sestavuje samostatný výkaz – blíže viz Pokyny a vysvČtlivky)
buć po síti Internet na urþený server do 14. 10. 2006
nebo na formuláĜi správnímu úĜadu do 4. 10. 2006.
Do výkazu se nezahrnují údaje za základní umČlecké školy a za jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky.

VÝKAZ
o Ĝeditelství škol
podle stavu k 30. 9. 2006

Další pĜedkládací cesta je urþena metodickým návodem, který pro správní úĜady vydal
Ústav pro informace ve vzdČlávání.

Resortní identifikátor
1
)
práv.subjektu (RED_IZO)

Název

1

Obec

PSý

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

ýp.

Ulice

X. Uþitelé celkem
ýíslo
Ĝádku
a

b

Celkem

v tom vyuþující

Fyzické osoby
z toho
celkem
ženy
2

PĜepoþtení na plnČ zamČstnané
ze sl. 4 bez
celkem z toho ženy
kvalifikace

3

4

5

Nadúvazky 2)
fyzické
týdenní
osoby poþet hodin

6

1001

v mateĜské škole

1002

na 1. st. ZŠ

1003

na 2. st. ZŠ

1004

na stĜední škole

1005

z toho na niž.stupni

1006

na konzervatoĜi

1009

X
X
X
X
X
X
X
X

z toho v 1.-4.roþ. 8let.vzdČl. prog. 1010
na VOŠ

1011

X
X
X
X
X
X
X
X

7

8

X
X

X
X

ě. 1006 a 1010: Z celku uþitelé vyuþující v roþnících gymnázií a konzervatoĜí, v nichž je plnČna povinná školní docházka.
2
) Rozumí se pravidelná výuka nad stanovený týdenní rozsah hodin pĜímé vyuþovací þinnosti.

XII. Uþitelé ve tĜídách/skupinách pro dČti/žáky/studenty
se spec. vzdČlávacími potĜebami (pĜepoþtené poþty)

XI. Uþitelé podle pĜedmČtĤ (pĜepoþtení na plnČ zam.)

a

Interní

1101

pro všeob.vzdČl.pĜedmČty

1102

pro odborné pĜedmČty

1103

pro praktické vyuþování

1104

Externí

1105

pro všeob.vzdČl.pĜedmČty

1106

pro odborné pĜedmČty

1107

pro praktické vyuþování

1108

Celkem

z toho
ženy

bez kvalif.

2

3

4
a

Celkem

ýíslo
Ĝádku

Celkem

b

2

ze sl. 2
se spec.
ženy
ped.kval.
3

4

1201

v mateĜské škole 1202

v tom vyuþující

ýíslo
Ĝádku
b

VyplĖují jen právnické osoby, které vykonávají þinnost stĜedních škol,
konzervatoĜí a vyšších odborných škol.
Jako interní se posuzují uþitelé v pracovním pomČru, jako externí se posuzují
uþitelé vyuþující na základČ dohod, smluv ap.

na 1. st. ZŠ

1203

na 2. st. ZŠ

1204

na stĜední škole

1205

na konzervatoĜi

1209

na VOŠ

1211

Uþitelé vykázaní v tomto oddíle se zahrnují i do odd. X.

XVIII. Další vzdČlávání ve školním roce 2005/2006
XIII. Vedoucí pracovníci ve fyzických osobách
ěeditelé
z toho
ženy

ýíslo
Ĝádku celkem
a

z toho ustanovení

Celkem

b

2

3

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Zástupci ĜeditelĤ
z toho
celkem
ženy
4

5

1301

v mateĜské škole

1302

na základní škole

1303

ve stĜední škole

1304

na konzervatoĜi

1305

na VOŠ

1306

Je-li zástupce ustanoven pro více škol, bude uveden v Ĝ. 1301 jednou a v Ĝ. 1302
– 1306 tolikrát, pro kolik škol je ustanoven jako zástupce.

a

Poþet
ýíslo
Poþet kursĤ
Ĝádku
úþastníkĤ
b
2
3

Odborné kursy

1801

Kursy jednotlivých pĜedmČtĤ

1802

Kursy ucelených þástí uþiva

1803

Pomaturitní specializaþní kursy

1804

Rekv. kursy mimo soustavu oborĤ 1805
Týká se jen právnických osob, které vykonávají þinnost stĜedních škol,
konzervatoĜí nebo vyšších odborných škol (§ 114 školského zákona).
ě. 1805: Uvedou se pouze krátkodobé rekvalifikaþní kursy v oborech
mimo soustavu oborĤ vzdČlání.
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XIV. Ostatní pedagogiþtí pracovníci škol
ýíslo
Ĝádku
a

Asistenti
pedagogĤ

Fyzické osoby
celkem
ženy

b

pro žáky se zdravotním postižením

2

PĜepoþtení na plnČ zam.
celkem
ženy

3

4

5

X
X

X
X

1401

pro žáky se sociálním znevýhodnČním 1402

Psychologové

1403

TrenéĜi

1404

Speciální pedagogové

1405

Výchovní poradci

1406

z toho z Ĝad uþitelĤ

1407

ě. 1401: Zahrnují se i asistenti pedagoga pro žáky se zdravotním znevýhodnČním.

XXVI. Uþebny
ýíslo
Ĝádku

Celkem

základní
školou

b

2

3

a

Uþebny používané školou

4

7

VOŠ
8

2601

nevyhovující

2602

odborné

2603

z Ĝ.2601 pro ménČ než 20 žákĤ

z toho používané
stĜední konzervaškolou
toĜí

2604

pro 20 až 40 žákĤ

2605

pro více než 40 žákĤ

2606

XXV. Vybavení školy ICT a jejich využití ve výuce

a

ýíslo
Ĝádku

Poþet

b

2

Poþítaþe celkem

2501

z toho pĜístupné žákĤm/studentĤm

2502

Poþítaþe s pĜipojením k Internetu

2503

z toho pĜístupné žákĤm/studentĤm

2504

Poþítaþe s rychlým pĜipojením

2505

z toho pĜístupné žákĤm/studentĤm

2506

Uþitelé nepoþítaþových pĜedmČtĤ

2511

z toho využívající Internet pĜi výuce

2512

stupeĖ 1

z toho pro žáky/studenty (podle klasifikace ISCED)
stupeĖ
stupeĖ
stupeĖ 3C stupeĖ 4A stupeĖ 5B
stupeĖ 2C
3A+3B
2A+2B

4

5

6

7

8

9

10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

ě. 2502, 2504, 2506: Ve sl. 4 až 10 se rozvede, pro které žáky jsou poþítaþe urþeny. Jsou-li pĜístupné žákĤm na více stupních, budou uvedeny pro každý stupeĖ.
(Souþet údajĤ ve sl. 4 až 10 mĤže být tedy vyšší než údaj ve sl. 2, nesmí však být nižší.)
Sl. 4: StupeĖ ISCED 1 - 1. stupeĖ základní školy a základní školy speciální.
Sl. 5: StupeĖ ISCED 2A+2B - 2. stupeĖ základní školy a základní školy speciální, nižší stupeĖ víceletých gymnázií a odpovídající roþníky konzervatoĜí s 8letým
vzdČlávacím programem.
Sl. 6: StupeĖ ISCED 2C - 1-2letá praktická škola.
Sl. 7: StupeĖ ISCED 3A+3B - gymnázia (u víceletých vyšší stupeĖ), SOŠ a SOU – stĜední vzdČlání s maturitní zkouškou, 1.-4.roþník 6letých konzervatoĜí, 1.-5.
roþník 7letých konzervatoĜí pro žáky se zdravotním postižením, 5.-6. roþník konzervatoĜí s 8letým vzdČlávacím programem.
Sl. 8: StupeĖ ISCED 3C - 3letá praktická škola, SOŠ– stĜední vzdČlání (bez maturity) SOU – stĜední vzdČlání s výuþním listem.
Sl. 9: StupeĖ ISCED 4A - nástavbové studium na SOŠ a SOU, zkrácené studium (stĜední vzdČlání s maturitou, stĜední vzdČlání s výuþním listem).
Sl. 10: StupeĖ ISCED 5B - vyšší odborné školy, poslední 2 roþníky studia na konzervatoĜi.

Odesláno dne:

Razítko

Podpis Ĝeditele školy:

Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (vþ. linky):

e-mail:
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TċLOVÝCHOVY
Povinnost pĜedávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Právnická osoba odešle výkaz
buć po síti Internet na urþený server do 11. 11. 2006
nebo na formuláĜi správnímu úĜadu do 4. 11. 2006.

VÝKAZ
o zaĜízení pro výkon
ústavní-ochranné výchovy

Další pĜedkládací cesta je urþena metodickým návodem, který pro správní úĜady
vydal Ústav pro informace ve vzdČlávání.

podle stavu k 31. 10. 2006
Resortní identifikátor 1 2 3 4
) ) ) )
zaĜízení (IZO)

Název
Obec

PSý
1
4

ýp.

Ulice

) až 3) Vyplní se podle PokynĤ a vysvČtlivek.
) Uvede se, zda je zaĜízení mimo provoz (= A) nebo
zda je v provozu (= N).

A. Dodatek za školní rok 2005/06
III. RozmisĢování z diag. ústavĤ od 1.9.2005 do 31.8.2006
ýíslo
Ĝádku
b

a

DČti pĜijaté do diagnostického ústavu
soudního rozhodnutí
s výchovou

na
základČ

z Ĝ. 0306

ústavní

0302

ochrannou

0303

pĜedbČžného opatĜení

0304

žádosti rodiþĤ þi zákonných zástupcĤ

0305

a

NovČ pĜijatí

na základČ komplexního vyšetĜení

0307

administrativním zpĤsobem

0308

do výchovných ústavĤ

0309

do dČtských domovĤ

0310

do dČtských domovĤ se školou

0311

Dny strávené dČtmi v diagnostickém ústavu

0313

z toho doþasnČ umístČnými zadrženými na útČku

0314

z Ĝ. 0401

prošly rekvalifikací

0502

0404

ze SŠ, konzervatoĜí

0405

ze SŠ, konz. pro žáky se zdr.postiž. 0407
z VOŠ, z VŠ

0408

ostatní

0409

z Ĝ. 0410

0410

uskuteþnČné adopce

0411

odchody do pČstounské péþe

0412

dČti propuštČné trvale

0413

dČti podmíneþnČ umístČné mimo 0414

Dny strávené dČtmi v domovČ/ústavu

0415

z Ĝ. 0415 dny strávené na útČku

0416

ě. 0415: Uvádí se souþet poþtĤ dnĤ, které jednotlivé dČti strávily
v zaĜízení mezi 1.9.2005 a 31.8.2006.

ýíslo
Ĝádku
b

0501

ze ZŠ pro žáky se zdrav.postiž.

z toho

V. DČti ve VÚ ve školním roce 2005/06
a

0403

Odchody z domova/ústavu

ě. 0312 se vyplní podle pokynĤ MŠMT.
ě. 0313: Uvádí se souþet poþtĤ dnĤ, které jednotlivé dČti strávily v zaĜízení mezi
1.9.2005 a 31.8.2006.

získaly výuþní list

0402

ze základních škol

0306

Poþet
2

B. Školní rok 2006/07
X. Odborní pracovníci podle stavu k 31.10.2006

a

Speciální pedagogové

Poþet

0401

z Ĝ. 0401 dívky

0312

DČti,
které

ýíslo
Ĝádku
b

2

0301

DČti rozmístČné z diagnostických ústavĤ
z toho

IV. PĜíchody a odchody z domova/ústavu od 1.9.2005 do
31.8.2006 (netýká se diagnostických ústavĤ)

Poþet

ýíslo
Ĝádku

celkem

z toho
ženy

b

2

3

1001

Vychovatelé vþ. ved. vychovatelĤ

1002

Asistenti pedagogĤ

1003

Psychologové

1004

Zdravotniþtí pracovníci

1005

Sociální pracovníci

1006

Ostatní odborní pracovníci

1007

ěeditel zaĜízení bude uveden podle svého profesního zamČĜení.

PĜepoþtení
Fyzické osoby
na plnČ
ze sl. 2
ze sl. 2
ze sl. 2
ze sl. 2
spec.ped. VŠ vzdČl. VOŠ vzd. SŠ vzdČl. zamČstnané
4

5

6

7

8

2
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VI. Údaje o dČtech celkem
ýíslo
Ĝádku
b

a

Poþet dČtí celkem

0601

z toho dívky

0602

z Ĝ. 0601 úplní sirotci

0603

z Ĝ. 0601 dČti nezletilých matek

0604

UmístČní
na základČ

Skupiny

z Ĝ. 0601

soudního rozhodnutí ústavní
s výchovou
ochrannou

0606

pĜedbČžného opatĜení

0607

VII. DČti pĜed zahájením povinné školní docházky
Poþet
2

a

DČti celkem
z Ĝ. 0701
ve vČku

0608

výchovné

0609

výchovnČ – léþebné

0610

pracovnČ výchovné

0611

rodinné

0612

0702
do 3 let

0703

3 a více let

0704

ýíslo
Ĝádku
b

a

0613

DČti celkem

0901

cizinci

0614

z toho dívky

0902

z toho ze zemí EU

0614a

0903

dČti na útČku

0615

z Ĝ. 0901 od 15 do 18 let
ve vČku 18 let a starší

ýíslo
Ĝádku
b

a

Poþet

0906

na stĜední škole mimo ústav

0907

v diagnostické tĜídČ ústavu

0908

z Ĝ. 0901 v rekvalifikaþním kursu

2

0909

DČti celkem

0801

v pracovním pomČru

0910

z toho dívky

0802

nezaĜazení

0911

do 15 let

0803

na vysoké škole, VOŠ

0912

15 let a více

0804

ě. 0908 vyplní jen diagnostický ústav.

na bČžné základní škole

0805

na ZŠ pro žáky se zdrav. postižením

0806

na bČžné základní škole

0807

na ZŠ pro žáky se zdrav. postižením

0808

XII. Poþty postižených dČtí podle druhu postižení

XI. Kapacita domova/ústavu
ýíslo
Ĝádku
b

a

Poþet
2

ýíslo
Ĝádku

Celkem

b

2

LĤžková kapacita celkem 1101
Ložnice pro dČti

a

1102

1 - 2 lĤžkové

1103

v tom 3 - 4 lĤžkové

1104

5 a vícelĤžkové

1105

LĤžek v ložnicích

1106

Skupinové byty

1107

LĤžek pro dČti v bytech

1108

MentálnČ postižení

1201

SluchovČ postižení

1202

ZrakovČ postižení

1203

S vadami Ĝeþi

1204

TČlesnČ postižení

1205

SoubČžnČ postižení více vadami

1206

z toho hluchoslepí

1207

v tom ve vČku
pĜed zaþ. povinné po ukonþ.
pov.škol. školní pov.škol.
docházky docházky docházky
3

S vývoj. poruchami uþení a chování 1208

Odesláno dne:

Razítko

2

0904

na stĜední škole v ústavu

z Ĝ. 0804

Poþet

z Ĝ. 0904 s dobrovolnČ prodlouženým pobytem 0905

VIII. DČti plnící povinnou školní docházku

z Ĝ. 0803

2

IX. Mládež po ukonþení povinné školní docházky

ě. 0613 se vyplní podle pokynĤ MŠMT.

z Ĝ. 0801
ve vČku

Poþet

0701

z toho dívky

0605

žádosti rodiþĤ

ýíslo
Ĝádku
b

Autisté

1209

Celkem

1210

Podpis Ĝeditele zaĜízení:

Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (vþ. linky):

e-mail:

4

5
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Z 15-01

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TċLOVÝCHOVY
Povinnost pĜedávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Právnická osoba odešle výkaz
buć po síti Internet na urþený server do 11. 11. 2006
nebo na formuláĜi správnímu úĜadu do 4. 11. 2006.

VÝKAZ
o þinnosti stĜediska volného þasu

Další pĜedkládací cesta je urþena metodickým návodem, který pro správní
úĜady vydal Ústav pro informace ve vzdČlávání.

podle stavu k 31.10.2006
Resortní identifikátor
zaĜízení (IZO)

1

)

Název
1

Obec

PSý

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

ýp.

Ulice

II. PĜíležitostné þinnosti zájmového vzdČlávání od
1.9.2005 do 31.8.2006

I. Pravidelná þinnost k 31.10.2006
ýíslo
Ĝádku
b

a

Zájmové útvary

0108

Úþastníci

0109

do 15 let

Poþet

z toho
cizinci

ze zemí EU

2

3

4

X

X

Poþet
úþastníkĤ

b

2

3

0202

Do poþtu úþastníkĤ se nezahrnují pracovníci stĜediska.

0111

nad 18 let

Poþet

z toho o sobotách þi nedČlích 0203

0110

v tom 15-18 let

a

Akce celkem

ýíslo
Ĝádku

0112

V. Táborová þinnost od 1.9.2005 do 31.8.2006
III. Pobytové akce (v trvání do 5 dnĤ) od
1.9.2005 do 31.8.2006
ýíslo
Ĝádku
b

a

ýíslo
Ĝádku
b

a
2

Poþet táborĤ

0501
0502

Poþet akcí

0301

Poþet úþastníkĤ

Poþet úþastníkĤ

0302

Poþet osobodní

0503

Poþet osobodní

0303

Poþet pracovníkĤ táborĤ

0504

Tábory
celkem

Tábory letní

Tábory
zimní

2

3

4

Do poþtu úþastníkĤ se nezahrnují pracovníci stĜediska ani pracovníci táborĤ.
Poþet osobodní se stanoví jako souþin poþtu úþastníkĤ a poþtu pobytových dnĤ.

Do poþtu úþastníkĤ se nezahrnují pracovníci stĜediska.
Poþet osobodní se stanoví jako souþin poþtu úþastníkĤ a
poþtu pobytových dnĤ.

XIV. Evidenþní poþet pracovníkĤ
IV. ýinnosti zájmového vzdČlávání od 1.9.2005 do
31.8.2006 podle zamČĜení
ýíslo
Ĝádku
b

a

OsvČtová a informaþní

0401

Práce s talenty

0402

Metodická a odborná

0403

ýíslo
Ĝádku

Akcí

ÚþastníkĤ

2

3

a

b

Pedagogiþtí pracovníci
z toho

z toho

2

3

1401

interní

1402

externí

1403

Ostatní pracovníci

Fyzické osoby
PĜepoþ. na
celkem z toho ženy plnČ zam.

1404

interní

1405

externí

1406

4

X
X
X
X

Interní pracovníci - v pracovním pomČru, externí pracovníci - na základČ dohod.

Odesláno dne:

Razítko

Podpis Ĝeditele zaĜízení:

Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (vþ. linky):

e-mail:
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Z 17-01

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TċLOVÝCHOVY
Povinnost pĜedávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Právnická osoba odešle výkaz
buć po síti Internet na urþený server do 11. 11. 2006
nebo na formuláĜi správnímu úĜadu do 4. 11. 2006.
Další pĜedkládací cesta je urþena metodickým návodem, který pro správní úĜady
vydal Ústav pro informace ve vzdČlávání.

VÝKAZ
o þinnosti zaĜízení školního stravování
podle stavu k 31.10.2006
Resortní identifikátor
zaĜízení (IZO)

ýíslo 1 2 3
) ) )
þásti

Název
1

Obec

) Rozlišení, jde-li o bČžnou jídelnu (= 1), o jídelnu pĜi bČžném
školském ubytovacím zaĜízení (= 2), o jídelnu pĜi školském zaĜízení
pro výkon ústavní-ochranné výchovy (= 3) nebo o náhradní
stravování (= 9).
2
) Funkce zaĜízení:
výdejna dovážející stravu ze zaĜízení zaĜazeného do rejstĜíku (= 0),
jídelna (= 1), kuchynČ bez jídelny - vývaĜovna (= 2),
výdejna dovážející stravu ze zaĜízení mimo rejstĜík (= 3)
3
) Uvede se, zda je zaĜízení mimo provoz (= A) nebo zda je v provozu
(= N)

PSý
ýp.

Ulice

I. Poþet zapsaných stravovaných k 31.10.2006

a

v tom strávníkĤ

StrávníkĤ (dČtí, žákĤ a studentĤ) celkem

ýíslo
Ĝádku

Poþet

b

2

jen obČda
3

v tom zapsaní k odbČru
jen
celodenního stravování
obČda a
doplĖkového doplĖkového
z toho
celkem
jídla
jídla
bez obČdĤ
4

5

6

7

0101

z mateĜských škol

0102

z pĜípravného stupnČ, pĜípravných tĜíd

0103

1. stupnČ základní školy

0104

2. stupnČ základní školy

0105

nižšího stupnČ 6-8 letých gymnázií

0106

1.-4.roþ. 8letých konzervatoĜí

0107

ze stĜedních škol 5)

0108

konzervatoĜí 5)

0110

VOŠ

0111

ze škol.zaĜíz.pro výkon ústav.-ochr. vých. 6) 0112
Z Ĝ. cizinci
0101 z toho ze zemí Evropské unie

0112a
0112b

Ostatních pravidelnČ stravovaných

0113

z toho pracovníkĤ škol a školských zaĜízení

0114

Celkem pravidelnČ stravovaných (Ĝ. 0101+Ĝ. 0113) 0115
Do tohoto oddílu se zahrnují i cizinci, vykazovaní dále v odd. XXXVI.
Nezahrnují se sem stravovaní, pro nČž jsou pĜipravená jídla odvážena do výdejen, uvádČní v odd. II.
5
) Bez nižšího stupnČ 6-8 letých gymnázií a 1.-4.roþ.8letých konzervatoĜí (tj. bez žákĤ plnících povinnou školní docházku).
6
) UvádČjí se jen ti, kdo nenavštČvují žádnou z výše uvedených škol.

II. Poþet stravovaných, pro nČž jsou pĜipravená jídla odvážena do výdejen, k 31.10.2006

a

Stravovaných, pro nČž jsou odvážena jídla
z toho strávníci (dČti, žáci a studenti)

v tom

z mateĜských škol, z pĜípravného stupnČ

ýíslo
Ĝádku

Poþet

b

2

jen obČda
3

v tom pro zapsané k odbČru
jen
celodenního stravování
obČda a
doplĖkového doplĖkového
z toho
celkem
jídla
jídla
bez obČdĤ
4

5

0201
0202
0203

ze základních škol 7)

0204

z stĜedních škol, konzervatoĜí a VOŠ 5)

0205

ze škol.zaĜíz.pro výkon ústav.-ochr. vých. 6) 0206
5

) Bez nižšího stupnČ 6-8 letých gymnázií a 1.-4.roþ.8letých konzervatoĜí (tj. bez žákĤ plnících povinnou školní docházku).
) UvádČjí se jen ti, kdo nenavštČvují žádnou z výše uvedených škol.
7
) Vþ. nižšího stupnČ 6-8 letých gymnázií a 1.-4.roþ.8letých konzervatoĜí (tj. vþ. žákĤ plnících povinnou školní docházku).
VyplĖují jen zaĜízení školního stravování, která pĜipravují jídla: 1 = jídelny nebo 2 = vývaĜovny.
Stravovaní, pro nČž jsou pĜipravená jídla odvážena do výdejen, uvádČní v tomto oddíle, se nezahrnují do odd. I.
6

6

7
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III. Poþet vydaných a uvaĜených jídel
Vydaná jídla
ýíslo ve šk.roce
Ĝádku 2005/06

v mČsíci
Ĝíjnu 2006

v tisících
a

b

2

Poþet obČdĤ

0301

Poþet veþeĜí

0302

Poþet snídaní

0303

Poþet pĜesnídávek

0304

Poþet svaþin

0305

Poþet druhých veþeĜí

0306

UvaĜená jídla
ve šk.roce
v mČsíci
2005/06
Ĝíjnu 2006
v tisících

3

4

5

Do poþtu jídel vydaných þi uvaĜených ve škol. roce 2005/06 se zahrnou i jídla vydaná þi
uvaĜená bČhem hlavních prázdnin (tj. 1. 7. - 31. 8. 2006).
Do poþtu vydaných jídel se nezahrnují jídla odvážená do výdejen.

IV. Evidenþní poþet pracovníkĤ jídelny k 31.10.2006
ýíslo
Ĝádku

Fyzické
osoby

PĜepoþtení na
plnČ zamČst.

b

2

3

a

Vedoucí jídelny

0401

KuchaĜi

0402

VI. StavebnČ technická kapacita zaĜízení
k 31.10.2006
ýíslo
Ĝádku
b

a

Kapacita kuchynČ

0601
0602

Celkem
2

Pracovníci v provozu

0403

Poþet míst u stolĤ

Technicko-hospodáĜští pracovníci

0404

Jiní pracovníci

0405

Celkem

0406

Uvede se maximální možný poþet vaĜených jídel a míst u
stolĤ podle posledního kolaudaþního nebo obdobného
rozhodnutí.
Jídelna mateĜské školy poþet míst u stolĤ neuvádí.

Ve sl. 2 se každý pracovník uvede v Ĝ. 0401 až 0405 tolikrát, na kolik funkcí má
pracovní smlouvu, dohodu o pracovní þinnosti ap. V Ĝ. 0406 se každý pracovník
uvede jen jednou.

V. Poþty zapsaných strávníkĤ k 31.10.2006 podle zĜizovatele školy, kterou navštČvují
Ze škol zĜízených
jiným
obcí,
soukromníkem
církví,
MŠMT
krajem
8
ýíslo svazkem obcí
ústĜ.orgánem
)
nábož.spoleþ.
Ĝádku
celocelocelocelocelocelocelkem denní celkem denní celkem denní celkem denní celkem denní celkem denní
strav.
strav.
strav.
strav.
strav.
strav.
a

b

v tom

StrávníkĤ celkem

5

)
)
)
10
)
8
9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

v mateĜských školách 9)

0502

v základních školách 5)

0503

z odd. I, Ĝ. 0106+0107
5

10

13

X
X

X
X

X

X

) 0504

na stĜedních školách )

0505

na konzervatoĜích 5)

0506

na VOŠ

0507

VÚM a DÚM

0508

Bez nižšího stupnČ 6-8 letých gymnázií a 1.-4.roþ.8letých konzervatoĜí (tj. žákĤ plnících povinnou školní docházku).
Rozumí se školy zĜízené fyzickou osobou nebo právnickou osobou jinou než registrovanou církví nebo náboženskou spoleþností.
Vþ. pĜípravného stupnČ a pĜípravných tĜíd.
Z nižšího stupnČ 6-8 letých gymnázií a 1.-4.roþ.8letých konzervatoĜí (tj. žáci plnící povinnou školní docházku).

Odesláno dne:

12

0501

Razítko

Podpis Ĝeditele zaĜízení (školy):

Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (vþ. linky):

e-mail:
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Odvoz /
dovoz

VII. Odvážená/dovážená jídla k 31.10.2006

IZO místa

a

b

Poþet
stravovaných,
ýíslo
pro nČž se
Ĝádku
strava
dováží/odváží
c

v tom pro zapsané k odbČru
celodenního stravování
jen
obČda a
jen obČda

2

doplĖkového doplĖkového
jídla
jídla

3

4

5

celkem

z toho
bez obČdĤ

6

7

0701
0702
0703
0704
0705
0706
Výdejna, která dováží stravu ze stravovacího zaĜízení nezapsaného v rejstĜíku, tento oddíl nevyplĖuje.
Školní jídelna, která odváží jídla do výdejny, uvede IZO místa výdejen, do nichž jídlo dováží a ve sl. b uvede kód „E“.
Výdejna, do níž se jídlo dováží, uvede IZO místa jídelny, ze které jídla dováží a ve sl. b uvede kód „I“.
Úhrn údajĤ s kódem „E“ musí odpovídat úhrnnému údaji z odd. II,.úhrn údajĤ s kódem „I“ by mČl odpovídat úhrnu z odd. I..

Pokud v odd. VII nepostaþuje poþet ĜádkĤ a zaĜízení odevzdává výkaz na papírovém formuláĜi, vyplní pokraþovací listy a
oznaþí je v pravém horním rohu slovem „POKRAýOVÁNÍ“. Na pokraþovacích listech smí být vyplnČn jen oddíl VII.

XXXVI. Zapsaní strávníci - cizinci mimo zemČ EU k 31.10.2006

a

v tom strávníkĤ

StrávníkĤ (dČtí, žákĤ a studentĤ) celkem

ýíslo
Ĝádku

Poþet

b

2

3601

z mateĜských škol

3602

z pĜípravného stupnČ, pĜípravných tĜíd

3603

1. stupnČ základní školy

3604

2. stupnČ základní školy

3605

nižšího stupnČ 6-8 letých gymnázií

3606

1.-4.roþ. 8letých konzervatoĜí

3607

ze stĜedních škol 5)

3608

konzervatoĜí 5)

3609

VOŠ

3610

ze škol.zaĜíz.pro výkon ústav.-ochr. vých. 6)

3611

Zde uvedení strávnici musí být zahrnuti i do poþtĤ uvedených v odd. I.
5 6
) ) viz vysvČtlivky k odd. I.

jen obČda
3

v tom zapsaní k odbČru
jen
celodenního stravování
obČda a
doplĖkového doplĖkového
z toho
celkem
jídla
jídla
bez obČdĤ
4

5

6

7

Ruský

ŠpanČlský

Italský

16

21

25

11

7

4

c

0116

0112

0111

0110

0109

0108

0107

0106

0105

0104

0103

0102

0101

2

kursĤ

ýíslo
Ĝádku Poþet

3

4

5

Poþet žákĤ
z toho žáci Poþet
celkem zákl. a stĜ. kursĤ
škol

Základní kursy

ýp.

PSý

) Samostatnost školy (samostatná škola = 1, škola
zĜízená pĜi jiné škole = 2)
2
) Vyplní se podle PokynĤ a vysvČtlivek.
3
) Uvede se, zda je škola mimo provoz (= A) nebo zda
je v provozu (= N)

1

Resortní identifikátor školy 1 2 3
) ) )
(IZO)

S 18-01

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Pokud v odd. I nepostaþuje poþet ĜádkĤ a škola odevzdává výkaz na papírovém formuláĜi, vyplní pokraþovací listy a oznaþí
je v pravém horním rohu slovem „POKRAýOVÁNÍ“. Na pokraþovacích listech smí být vyplnČn jen oddíl I.
ě. 0116 „Celkem“ mĤže být vyplnČn jen na posledním pokraþovacím listČ.

15

16

17

PĜípravné kursy ke státním
Konverzaþní kursy
Speciální kursy
Žáci, kteĜí
jazykovým zkouškám
složili
Poþet žákĤ
Poþet žákĤ
Poþet žákĤ
Poþet žákĤ
SJZ 7)
z toho žáci v min. škol.
z toho žáci Poþet
z toho žáci Poþet
z toho žáci Poþet
celkem zákl. a stĜ. kursĤ celkem zákl. a stĜ.
celkem zákl. a stĜ. kursĤ
celkem zákl. a stĜ. kursĤ
roce
škol
škol
škol
škol

StĜední kursy

Ulice

Obec

Název

podle stavu k 30. 9. 2006

VÝKAZ O JAZYKOVÉ ŠKOLE

) Pokud je na škole vyuþován jiný než uvedený jazyk, vypíše se slovnČ do volného Ĝádku. ýíselný kód se vyplní podle þíselníku uvedeném ve vysvČtlivkách k výkazu, pĜípadnČ se neuvede.
) Státní jazykovou zkoušku - údaje jsou dále rozvádČny v odd. III podle druhu zkoušky.

Celkem

Francouzský

NČmecký

08

b

Anglický

a

02

Kód Název

Vyuþovací jazyk 4)

I. Žáci podle vyuþovaných jazykĤ a kursĤ

Další pĜedkládací cesta je urþena metodickým návodem, který pro správní úĜady
vydal Ústav pro informace ve vzdČlávání.

Právní subjekt odešle výkaz za školu
buć po síti Internet na urþený server do 14. 10. 2006
nebo na formuláĜi správnímu úĜadu do 4. 10. 2006.

Povinnost pĜedávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
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0104

0105

0106

21 Ruský

25 ŠpanČlský

11 Italský

5

)
)
6
)
8
)

4

0116

0112

0111

0110

0109

0108

18

Poþet
kursĤ

19

Poþet žákĤ

Dálkové studium

20

Poþet
kursĤ
21

Poþet žákĤ

Jiné kursy )

5

0505

Speciální kursy

0507

0508

0516

Dálkové studium

Jiné kursy 5)

Celkem

) Viz vysvČtlivka k odd. I
6
) Viz vysvČtlivka k odd. I

5

0506

Jednoleté kursy )

6

0503

0504

Konverzaþní kursy

0502

StĜední kursy

PĜípravné kursy ke SJZ

0501

a

Základní kursy

ýíslo
Ĝádku
b

V. Celkové poþty kursĤ a žákĤ

3

2

X

ŽákĤ

KursĤ

Odesláno dne:

22

Razítko

23

24

základních stĜedních ostatních 8)

6

Žáci v jednoletých kursech )

Viz vysvČtlivka na 1. stranČ výkazu.
Kursy organizované jinou organizací než jazykovou školou, ale zabezpeþované jejími uþiteli.
Žáci jednoletých pomaturitních jazykových kursĤ podle vyhlášky þ. 322/2005 Sb.
PĜípravné kursy ke státním jazykovým zkouškám, konverzaþní kursy, speciální kursy.

Celkem

0103

16 NČmecký

0107

0102

08 Francouzský

c

0101

b

ýíslo
Ĝádku

02 Anglický

a

Kód Název

Vyuþovaný jazyk )

4

I. Žáci podle vyuþovaných jazykĤ a stupnČ vyuþování (pokraþování)

v tom

0305
0306

pĜekladatelský obor
tlumoþnický obor

0304

0303

speciální

0403

Výuka nad míru vyuþ. povinností

2

celkem

3

z toho ženy

Fyzické osoby

2

Poþet
celkem

4

PĜepoþtení
na plnČ
zamČstnané

3

z toho vlastní
žáci

Podpis vedoucího zpravodajské
jednotky (Ĝeditele školy):

e-mail:

Telefon (vþ. linky):

Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

ě. 0403: Rozumí se pravidelná výuka nad stanovený týdenní rozsah hodin pĜímé vyuþovací
þinnosti. Ve sl. 4 se uvede týdenní poþet tČchto hodin - viz Pokyny a vysvČtlivky k výkazu.

0402

Externí uþitelé

b

0401

Interní uþitelé

a

ýíslo
Ĝádku

IV. Evidenþní poþet pedagogických pracovníkĤ

v tom

0302

základní

0301

ýíslo
Ĝádku
b

všeobecnou

Žáci, kteĜí složili státní jazyk. zkoušku

a

III. Absolventi za školní rok 2005/06
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Z 19-01

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TċLOVÝCHOVY
Povinnost pĜedávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Právnická osoba odešle výkaz
buć po síti Internet na urþený server do 11. 11. 2006
nebo na formuláĜi správnímu úĜadu do 4. 11. 2006.

VÝKAZ
o školském ubytovacím zaĜízení

Další pĜedkládací cesta je urþena metodickým návodem, který pro správní úĜady
vydal Ústav pro informace ve vzdČlávání.

podle stavu k 31. 10. 2006

Název
Obec

Resortní identifikátor
zaĜízení (IZO)

PSý
ýp.

Ulice

1

ýíslo 1
)
þásti

) Samostatnost domova mládeže:
samostatný domov
1
domov je zĜízen pĜi škole
9
(internáty nevyplĖují)

I. Vybavení domova, internátu
ýíslo
Ĝádku
b

a

LĤžková kapacita

0101

Poþet nevybavených žádostí o umístČní

0102

Poþet pokojĤ celkem

0103

v tom

1 až 2 lĤžkových

0104

3 až 4 lĤžkových

0105

5 a vícelĤžkových

0106

Spoleþenské
místnosti a klubovny

poþet

2

III. Poþet pracovníkĤ
ýíslo
Ĝádku
a

0107
2

celková výmČra v m

b

Vychovatelé

0301

Pracovníci sociální péþe

0302

Asistenti pedagogĤ

0303

Fyzické osoby
PĜepoþtení na
celkem z toho ženy plnČ zamČst.
2

3

ě. 0301: Uvede se vþetnČ vedoucího vychovatele popĜ. Ĝeditele domova.

0108

ě. 0102: Rozumí se žádosti o ubytování, kterým nebylo možno vyhovČt.

II. Poþty ubytovaných

a

ýíslo
Ĝádku

Poþet
celkem

b

2

0201

z toho cyklicky ubytovaní

0201a

z Ĝ. 0201

Ubytovaní žáci a studenti úhrnem
dČti z mateĜských škol

0202

dČti z pĜípravného stupnČ

0203

žáci základních škol

0204

žáci stĜedních škol

0205

žáci konzervatoĜí

0207

studenti VOŠ
z Ĝ. 0201 dívky

z toho ze
ze sl. 2
ze škol pro škol pro
z toho
žáky
žáky se
zdravotnČ
postižení zdravotním s tČžkým
postižením postižením
3

4

ze sl. 2
cizinci

ze sl. 6
ze zemí EU

5

6

7

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

0208
0209

z Ĝ. 0201 cizinci

0209a

z toho ze zemí EU

0209b

Jiné osoby

0210

z toho studenti VŠ 3)

0211

Z Ĝ. 0201 vlastní žáci 2)

0212

Žáci s celodenní péþí (neubytovaní) 2)

0215

X
X

X
X

ě. 0201: Zahrnují se i studenti VOŠ, nezahrnují se studenti VŠ, vykazovaní v Ĝ. 0210 a 0211.
Sl. 5: VþetnČ ZŠ speciální a pĜípravného stupnČ.
2
) VyplĖují jen internáty škol.
3
) VyplĖují jen domovy mládeže..

4
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IV. Výchovné skupiny
ýíslo
Ĝádku

Poþet
skupin

Poþet
žákĤ þi
studentĤ

b

2

3

a

Celkem
z toho
tvoĜené jen

0401
studenty VOŠ

0402

zdravotnČ postiženými 0403

IX. Ubytovaní žáci/studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení 4)

a

MentálnČ postižení
z toho

tČžce mentálnČ postižení

ýíslo
Ĝádku

Poþet
celkem

z toho
dívky

b

2

3

ze sl. 2 ze škol
mateĜských
4

základních stĜedních konzervat.
5

6

vyšších
odborných

7

8

0901
0902

hluboce mentálnČ postižení 0903

SluchovČ postižení

0904

z toho neslyšící

0905

ZrakovČ postižení

0906

z toho nevidomí

0907

S vadami Ĝeþi

0908

z toho s tČžkou poruchou doroz.

0908a

TČlesnČ postižení

0909

z toho tČžce tČlesnČ postižení

0909a

S více vadami

0910

z toho hluchoslepí

0911

S výv. poruchami uþení a chování 0912
Autisté

0915

Celkem

0918

4

) UvádČjí se pouze ubytovaní, u nichž bylo zdravotní postižení zjištČno na základČ speciálnČ pedagogického popĜ. psychologického
vyšetĜení školským poradenským zaĜízením.
Sl. 4: Zahrnují se i dČti z pĜípravného stupnČ.

Odesláno dne:

Razítko

Podpis Ĝeditele zaĜízení:

Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (vþ. linky):

e-mail:

SEŠIT 4
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R 22-01

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TċLOVÝCHOVY
Povinnost pĜedávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Právnická osoba, který vykonává þinnost základní školy, stĜední školy,
konzervatoĜe nebo vyšší odborné školy, pĜi níž je knihovna zĜízena, odešle výkaz
buć na formuláĜi do 19. 9. 2006 pĜíslušnému správnímu úĜadu
nebo elektronicky do 27. 9. 2006 po síti Internet na urþený server.

VÝKAZ O ŠKOLNÍ KNIHOVNċ
za školní rok 2005/06

Další pĜedkládací cesta je urþena metodickým návodem, který pro správní úĜady
vydal Ústav pro informace ve vzdČlávání.
Resortní identifikátor práv.
subjektu (RED_IZO)

Evidenþní þíslo MK ýR
(jen evidované knihovny)

Název

1

) 2)

/

Obec

PSý

1

) Uvede se, zda je knihovna mimo provoz (= A) nebo zda je
v provozu (= N).
2
) Organizace knihovny (podle þíselníku):
1 spoleþná knihovna pro všechny školy vykazujícího
Ĝeditelství
2 centrální knihovna s poboþkami na školách
3 jen knihovny na školách (i pĜípad, že v právním subjektu je
jen 1 škola s knihovnou)
(blíže viz Pokyny a vydvČtlivky)

ýp.

Ulice

I. Knihovní fond
ýíslo
Ĝádku
b

a

Celkem

PĜírĤstky
za školní rok

2

3

II. Uživatelé knihovny a služby v roce 2005/06

Poþet knihovních jednotek celkem 3) 0101
knihy
v tom

0102

a

audiovizuální dokumenty 4) 0103
ostatní dokumenty 5)

0104

Úbytky knihovních jednotek za rok

0105

Poþet titulĤ odebíraných periodik

0106

Výdaje na nákup knih. fondu v Kþ

0107

X
X
X

Poþet žákĤ a pedagogĤ 6)
Poþet externích evidovaných uživatelĤ

0201
0202

Poþet výpĤjþek ve školním roce

0203

Meziknihovní výpĤjþní služba
v tom

0206

z jiné knihovny

0207

Rešeršní služby

0208

VzdČlávací a výchovné akce pro uživatele

0209

v tom

6

a

Knihovna je v samostatné místnosti

7

ýíslo
Ĝádku
b

2

0301

ano - ne

Poþet míst pro uživatele

0302

z toho s PC

0303

z Ĝ. 0303 s pĜipojením na Internet
kopírku
Uživatelé
mají k
dispozici

videoaparaturu
scanner
tiskárnu

Knihovnický program

0304

ano - ne
ano - ne
0307 ano - ne
0308 ano - ne
0309 ano - ne
0305

0306

0310
Za knihovnu mimo provoz se oddíl III nevyplĖuje.
ě. 0305 – 0308: Není podstatné, jsou-li tato zaĜízení umístČna pĜímo
v místnosti knihovny nebo jsou-li dostupná jinak.

2

0205

jiné knihovnČ

hodiny informaþní výchovy

0210

ostatní akce

0211

Otvírací doba v hodinách týdnČ 7)

III. UmístČní a vybavení k 31. 8. 2006

Poþet

Poþet knihovních jednotek ve volném výbČru 0204

3

) Knihovní jednotkou je každý svazek knihy, vázaný nebo do desek uložený
komplet celého roþníku nebo nČkolika þísel periodik, každá samostatná mapa,
grafický list, audiovizuální záznam atd. zapsaný v pĜírĤstkovém seznamu.
4
) Rozumí se audio a videokazety, CD ROM, DVD apod.
5
) VþetnČ E-knih.
Sl. 2: V Ĝ. 0101 – 0104 a 0106 se uvádí stav k 31. 8. 2006, v Ĝ. 0105 a 0107 údaj
za školní rok 2005/06.
Sl.. 3: UvádČjí se novČ poĜízené knihovní jednotky ve školním roce 2005/06,
evidované v pĜírĤstkovém seznamu.

ýíslo
Ĝádku
b

ano - ne

0212

) Celkový poþet žákĤ a pedagogĤ, pro které je knihovna urþena
) Není-li stanovena pevná otvírací doba, uvede se 0 (nula).
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IV. Pracovníci knihovny k 31. 8. 2006

a

ýíslo
Ĝádku
b

fyzické osoby

0401

Profesionální
pĜepoþtený poþet
knihovníci 8)
z toho s knihov. vzdČláním
Roþní mzdové náklady v Kþ
pedagogiþtí pracovníci
Jiní
pracovníci

9

)

jiní zamČstnanci školy
ostatní

Zkrácená vyuþovací povinnost
OdmČny
Dohody o pracovní þinnosti

2

0402
0403
0404

ano - ne
ano - ne
0406a ano - ne
0407 ano - ne
0408 ano - ne
0409 ano - ne
0405

0406

Za knihovnu mimo provoz se oddíl IV nevyplĖuje.
Údaje v Ĝ. 0401-0403 se uvedou podle stavu k 31. 8. 2006, údaje
v ostatních Ĝádcích se týkají školního roku 2005/06.
8
) Pracovníci, kteĜí mají v knihovnČ plný nebo þásteþný úvazek podle
pracovní smlouvy.
9
) Pracovníci, kteĜí nevykonávají práci v knihovnČ na základČ pracovní
smlouvy (kompenzováno zkráceným úvazkem, honorováno odmČnami,
uzavĜena dohoda o prac. þinnosti ap.).

Odesláno dne:

Razítko

Podpis Ĝeditele školy:

Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (vþ. linky):

e-mail:

SEŠIT 4
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Z 23-01

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TċLOVÝCHOVY
Povinnost pĜedávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.

VÝKAZ
o pedagogicko-psychologické poradnČ

Právnická osoba odešle výkaz
buć po síti Internet na urþený server do 14. 10. 2006
nebo na formuláĜi správnímu úĜadu do 4. 10. 2006.

podle stavu k 30. 9. 2006

Další pĜedkládací cesta je urþena metodickým návodem, který pro správní úĜady
vydal Ústav pro informace ve vzdČlávání.

Název
Obec

Resortní identifikátor
zaĜízení (IZO)

PSý
ýp.

Ulice

1
2

1

)

2

)

) Poþet odlouþených pracovišĢ
) Uvede se, zda je zaĜízení mimo provoz (= A)
nebo zda je v provozu (= N).

Jako klient se rozumí dítČ, žák þi student, který je v péþi
pedagogicko psychologické poradny.

I. Odborní pracovníci (vþ. Ĝeditele) podle stavu k 30.9.2006
ýíslo
Ĝádku

celkem

b

2

a

Psychologové

0101

Pedagogové

0102

z toho speciální pedagogové

0103

Sociální pracovníci

0104

Ostatní

0105

Pracovníci (ve fyzických osobách)
v tom se vzdČláním
stĜedním
vysokoškolským
s maturitou
psycholog. spec.pedag.
jiným
a vyšším
3

4

5

6

ěeditel poradny bude vykázán podle svého profesního zamČĜení.

II. Klienti (dČti/žáci), jimž byla poskytnuta péþe ve školním roce 2005/06
Klienti, kterým byla poskytnuta péþe
z toho

a

ýíslo
Ĝádku

celkem 6)

b

2

MateĜské školy

0201

z toho se zdravotním postižením

0202

Základní školy - 1. stupeĖ

0203

Základní školy - 2. stupeĖ 4)

0204

individuální
z toho
celkem
komplexnČ
vyšetĜených
3

4

z Ĝ. 0203+0204 se zdravotním postižením 4) 0205
StĜední školy 5)

0206

z toho se zdravotním postižením 5)

0208

KonzervatoĜe 5)

0211

z toho se zdravotním postižením 5)

0212

Vyšší odborné školy

0213

z toho se zdravotním postižením

0214

Rodiny, školsky nezaĜazení

0215

z toho
4

v pĜedškolním vČku

0216

po ukonþení SŠ, VOŠ

0217

) VþetnČ žákĤ nižšího stupnČ 6-8letých gymnázií a 8letého studia na konzervatoĜi.
5
) Bez žákĤ nižšího stupnČ 6-8letých gymnázií a 8letého studia na konzervatoĜi.
6
) Celkový poþet dČtí a žákĤ, kterým byla poskytnuta jakákoli diagnostická nebo intervenþní péþe poradny.

skupinová
5

jiným

PĜepoþtení
na plnČ
zamČstnané

7

8
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III. ýinnost pedagogicko-psychologické poradny ve školním roce
2005/06
ýíslo
Ĝádku
b

a
7

komplexní vyšetĜení )
Individuální ostatní individuální péþe 7)
þinnost
péþe psychologa
s klientem
péþe speciálního pedagoga
z
(dítČ, žák,
Ĝ. 0302 sociálnČ právní poradenství
rodiþe)

V. Skupinové þinnosti s klienty ve školním roce 2005/06

Poþet
celkem

a

2

0301
0302
0303
0304
0305

konzultace ke zpracování IVP

Skupinová vyšetĜení

0501

Depistáže

0502

Terapeut., reedukaþ. ap. skupiny

0503

Výcvikové skupiny

0504

Vedení pĜednášek, besed ap.

0505

Skupin

Setkání

2

3

0306

metodické konzultace
Služby
pedagogĤm vedení kursĤ, semináĜĤ, pĜednášek ap.

0307
0308

publikaþní a osvČt. þinnosti, metod. materiály 0309
Ostatní
odborné
þinnosti

ýíslo
Ĝádku
b

stáže studentĤ

0310

propagaþní, dotazníkové a informaþní akce

0311

projekty pro školy

0312

VI. NevyšetĜení klienti ve školním roce 2005/06
ýíslo
Ĝádku
b

DĤvod nevyšetĜení
a

0313

Klient se nedostavil

0601

Poþet osobodní pracovníkĤ poradny 8)

0314

Nedostateþná kapacita poradny

0602

Odborné podklady pro vzdČlávací opatĜení

0315

z toho doporuþení k integraci

0316

Poþet pobytových akcí (pobyty s dČtmi, žáky, rodiþi ap.)

7

) Uvádí se poþet setkání s klientem (dítČ, žák, rodiþe), viz Pokyny a vysvČtlivky
k výkazu.
8
) Viz Pokyny a vysvČtlivky k výkazu.

IV. Klienti podle dĤvodu pĜíchodu a školského zaĜazení, jimž byla poskytnuta péþe ve školním roce 2005/06
ýíslo
Školní zralost
Ĝádku
a

b

MateĜské školy

0401

z toho se zdravotním postižením

0402

Základní školy - 1. stupeĖ

0403

Základní školy - 2. stupeĖ 4)

0404

z Ĝ. 0403+0404 se zdravotním postižením 4)

0405

StĜední školy 5)

0406

z toho se zdravotním postižením 5)

0408

KonzervatoĜe 5)

0411

z toho se zdravotním postižením 5)

0412

Vyšší odborné školy

0413

z toho se zdravotním postižením

0414

Rodiny, školsky nezaĜazení

0415

z v pĜedškolním vČku
toho po skonþení SŠ, VOŠ

0416

4

2

Výukové
problémy

Výchovné
problémy

Profesní
orientace

Ostatní

3

4

5

6

0417

), 5) Viz poznámky k oddílu II.

Odesláno dne:

Razítko

Podpis Ĝeditele zaĜízení:

Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (vþ. linky):

e-mail:

KlientĤ
2
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S 24-01

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TċLOVÝCHOVY
Povinnost pĜedávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Právnická osoba odešle výkaz za školu
buć po síti Internet na urþený server do 14. 10. 2006
nebo na formuláĜi správnímu úĜadu do 4. 10. 2006.

VÝKAZ
o základní umČlecké škole

Další pĜedkládací cesta je urþena metodickým návodem, který pro správní úĜady
vydal Ústav pro informace ve vzdČlávání.

podle stavu k 30. 9. 2006

Název

Resortní identifikátor školy
(IZO)

Obec

1

)

2

)

PSý
1

ýp.

Ulice

2

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

I. Žáci na základních umČleckých školách celkem
ze sl. 2 v oboru
ýíslo Poþet celkem z toho dívky
Ĝádku
a

Žáci celkem

2

0102

cizinci

0102a

z toho ze zemí EU

0102b

Absolventi za minulý školní rok

3

výtvarném

4

5

hudebním s výukou
literárnČ
dramat. individuální kolektivní
skupinovou
6

7

8

X
X

0101

z toho dívky
z Ĝ. 0101

b

taneþním

0103

Údaje o studiu dospČlých se zahrnují pouze do odd. VI a odd. X, v odd. I - V se neuvádČjí.

II. Žáci základního studia - I. stupeĖ
ze sl. 2 v oboru
ýíslo Poþet celkem z toho dívky
Ĝádku
a

b

PĜípravné studium ke vzdČlávání - roþník 1.

0201

PĜípravné studium ke vzdČlávání - roþník 2.

0202

1. roþník

0203

2. roþník

0204

3. roþník

0205

4. roþník

0206

5. roþník

0207

6. roþník

0208

7. roþník

0209

Celkem (Ĝ. 0201 až 0209)

0210

Absolventi za minulý školní rok

0211

2

3

taneþním

výtvarném

4

5

hudebním s výukou
literárnČ individuální
dramat. skupinovou kolektivní
6

7

8

III. Žáci rozšíĜeného studia - I. stupeĖ
ze sl. 2 v oboru
ýíslo Poþet celkem z toho dívky
Ĝádku
a

taneþním

výtvarném

hudebním s výukou
literárnČ individuální
dramat. skupinovou kolektivní

b

2

3

4

5

6

7

8

1. roþník

0301

X

X

X

X

X

X

X

2. roþník

0302

3. roþník

0303

4. roþník

0304

5. roþník

0305

6. roþník

0306

7. roþník

0307

Celkem (Ĝ. 0301 až 0307)

0308

Absolventi za minulý školní rok

0309
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IV. Žáci základního studia - II. stupeĖ
ze sl. 2 v oboru
ýíslo Poþet celkem z toho dívky
Ĝádku
a

b

PĜípravné studium ke vzdČlávání

0401

1. roþník

0402

2. roþník

0403

3. roþník

0404

4. roþník

0405

Celkem (Ĝ. 0401 až 0405)

0406

Absolventi za minulý školní rok

0407

2

3

taneþním

výtvarném

4

5

hudebním s výukou
literárnČ individuální
dramat. skupinovou kolektivní
6

7

8

V. Žáci rozšíĜeného studia - II. stupeĖ
ze sl. 2 v oboru
ýíslo Poþet celkem z toho dívky
Ĝádku
a

b

1. roþník

0501

2. roþník

0502

3. roþník

0503

4. roþník

0504

Celkem (Ĝ. 0501 až 0504)

0505

Absolventi za minulý školní rok

0506

2

3

taneþním

výtvarném

4

5

hudebním s výukou
literárnČ individuální
dramat. skupinovou kolektivní
6

7

8

VI. Studium dospČlých v základních umČleckých školách celkem
ze sl. 2 v oboru
ýíslo Poþet celkem z toho dívky
Ĝádku
a

Studující celkem
z toho žáci SŠ, konzervatoĜí, VOŠ v DFV
z Ĝ.0602

b

3

výtvarném

4

5

hudebním s výukou
literárnČ
individuální
dramat.
kolektivní
skupinovou
6

7

8

0601
0602

cizinci

0602a

z toho ze zemí EU

0602b

Absolventi za minulý školní rok

2

taneþním

0603

ě. 0602: UvádČjí se žáci stĜedních škol, konzervatoĜí a studenti vyšších odborných škol v denní formČ vzdČlávání.
Údaje z tohoto oddílu se dále nerozepisují do oddílĤ I - V.

VII. Evidenþní poþet uþitelĤ (fyzické osoby)
ýíslo
Poþet celkem z toho ženy
Ĝádku
a

b

Interní uþitelé

0701

Externí uþitelé

0702

Výuka nad míru vyuþ. povinnosti

0703

2

3

taneþním

ze sl. 2 v oboru
výtvarném liter.dram.

hudebním

4

5

6

7

X

X

X

X

VIII. Evidenþní poþet uþitelĤ (pĜepoþtení na plnČ zamČstnané)

a

ýíslo
Ĝádku

Poþet
celkem

b

2

Interní uþitelé

0801

Externí uþitelé

0802

Výuka nad míru vyuþ. povinnosti

0803

taneþním

ze sl. 2 v oboru
výtvarném liter.dram.

hudebním

3

4

5

6

7

X
X
X

X

X

X

X

V Ĝ. 0803 se ve sl. 2 uvede poþet hodin pravidelné výuky nad stanovený týdenní rozsah hodin pĜímé vyuþovací þinnosti – blíže viz Pokyny a vysvČtlivky
k výkazu.
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IX. Uþebny
ýíslo
Ĝádku
b

a

Uþebny používané školou

0901

z toho nevyhovující

0902

Poþet
2

X. Žáci hudebního oboru základní umČlecké školy podle uþebních plánĤ
Obor - uþební plán (studijní zamČĜení)
Kód

ýíslo
Ĝádku pĜípravném

Název
a

b

c

2

Poþet žákĤ ve studiu
základním
I. stupeĖ

II. stupeĖ

3

4

rozšíĜeném

Studium
dospČlých

5

7

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1032

Celkem

UvádČjí se jen žáci hudebních oborĤ, þíselník je uveden v Pokynech a vysvČtlivkách pro sestavení výkazu.

Pokud v odd. X nepostaþuje poþet ĜádkĤ a škola odevzdává výkaz na papírovém formuláĜi, vyplní pokraþovací listy a oznaþí je
v pravém horním rohu slovem „POKRAýOVÁNÍ“. Na pokraþovacích listech smí být vyplnČn jen oddíl X.
ě. 1032 „Celkem“ smí být vyplnČn až na posledním pokraþovacím listČ.

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis Ĝeditele školy:

Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (vþ. linky):

e-mail
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S 26-01

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TċLOVÝCHOVY
Povinnost pĜedávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.

VÝKAZ
o sportovní pĜípravČ ve stĜední škole
a o tĜídČ zamČĜené na výuku tČlesné výchovy
ve stĜední škole
a rozšíĜené výuce tČlesné výchovy
v základní škole

Právnická osoba odešle výkaz
buć po síti Internet na urþený server do 14. 10. 2006
nebo na formuláĜi správnímu úĜadu do 4. 10. 2006.
Další pĜedkládací cesta je urþena metodickým návodem, který pro správní
úĜady vydal Ústav pro informace ve vzdČlávání.

Název

podle stavu k 30. 9. 2006

Obec

PSý
Resortní identifikátor školy
(IZO)

ýp.

Ulice

I. TĜídy/skupiny a žáci ve stĜední škole, základní škole
ýíslo
Ĝádku
b

a

Poþet

TĜíd

Skupin

ŽákĤ

2

2a

3

Pokud v odd. II nepostaþuje poþet ĜádkĤ a škola odevzdává
výkaz na papírovém formuláĜi, vyplní pokraþovací listy a
oznaþí je v pravém horním rohu slovem „POKRAýOVÁNÍ“.
Na pokraþovacích listech smí být vyplnČn jen oddíl II.
ě. 0224 „Celkem“ a Ĝ. 0225 „Poþet uzavĜených dohod“
mohou být vyplnČny jen na posledním pokraþovacím listČ.

0101

Sl. 2a: Poþet skupin vyplĖují pouze ZŠ. Rozumí se skupiny žákĤ s rozšíĜenou
výukou tČlesné výchovy podle § 9 vyhlášky þ. 48/2005 Sb. Netýká se skupin
vzniklých dČlením tĜíd uvedených ve sl. 2.

II. Žáci a trenéĜi ve stĜední škole se sportovní pĜípravou a s tĜídou zamČĜenou na výuku tČlesné výchovy a
žáci základních škol s rozšíĜenou výukou tČlesné výchovy
Sport
Název
a

Kód
b

ýíslo
Ĝádku
c

Poþet žákĤ
celkem
dívky

z povolání

2

3

4

X

X

X

Poþet trenérĤ 2)
na dohodu dobrovolní
5

6

0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215
Celkem

0224

Poþet uzavĜených dohod

0225

X

UvádČjí se pouze sporty, v nichž probíhá pĜíprava pĜímo na škole. NeuvádČjí se sporty, jimž se žáci vČnují mimo školu.
2
) Trenéry uvádČjí jen stĜední školy se sportovní pĜípravou, základní školy sl. 4, 5, 6 nevyplĖují.

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis Ĝeditele školy:

Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (vþ. linky):

e-mail:

SEŠIT 4

Strana 55

Z 27-01

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TċLOVÝCHOVY
Povinnost pĜedávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Právnická osoba odešle výkaz
buć po síti Internet na urþený server do 14. 10. 2006
nebo na formuláĜi správnímu úĜadu do 4. 10. 2006.

VÝKAZ
o stĜedisku praktického vyuþování

Další pĜedkládací cesta je urþena metodickým návodem, který pro správní
úĜady vydal Ústav pro informace ve vzdČlávání.

podle stavu k 30. 9. 2006

Název

Resortní identifikátor
zaĜízení (IZO)

Obec

PSý
ýp.

Ulice

I. Evidenþní poþet pracovníkĤ – vybrané kategorie

ýíslo
Ĝádku

a

Fyzické osoby
celkem
celkem

z toho
ženy

2

3

b

Vedoucí SPV

0101

Uþitelé odb. výcviku

0102

ze sl. 2 se
ze sloupce 2 se vzdČláním
stĜed. vzdČláním
vyšším
stĜedním
PĜepoþtení
vysokoškolským
s výuþním listem
odborným
s maturitou
na plnČ
z toho
z toho
z toho
mimo zamČstnané
celkem s pedag. celkem s pedag. celkem s pedag. v oboru
obor
vzdČl.
vzdČl.
vzdČl.
4

5

5a

5b

6

7

Ostatní uþitelé prakt.vyuþ. 0103

10

11

X

X

II. Pracovní místa
ýíslo
Ĝádku
b

a

Kapacita pracovních celkem
míst pro odborný
výcvik
chybČjící

Poþet
2

0201
0202
0203

ě. 0202 se vyplní podle pokynĤ MŠMT.

V. Poþet žákĤ celkem
a

ýíslo
Ĝádku
b

1. roþník

0501

2. roþník

0502

3. roþník

0503

4. roþník

0504

5. roþník

0505

Žáci celkem

0506

Odesláno dne:

Razítko

Poþet žákĤ
2

Podpis Ĝeditele zaĜízení:

Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (vþ. linky):

e-mail:

12
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c

d

e

b

Druh
postižení
ZpĤsob
integrace

Forma
vzdČlávání

a

Délka
vzdČlávání

Obory vzdČlání podle naĜízení vlády þ. 689/2004
Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
kód
název

Druh
vzdČlávání

III. Žáci podle oborĤ vzdČlání a roþníkĤ

f

g

ýíslo
Ĝádku
h

Žáci
z toho
celkem dívky

Poþet žákĤ v roþníku
1.

2.

3.

4.

5.

2

3

4

5

6

7

8

0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312
Celkem (souþet Ĝ. 0301 až 0312)

0317

Údaje ve sl. c, d, e, f a g se vyplní kódem podle þíselníku uvedeného ve vysvČtlivkách.

Pokud v odd. III nebo IV nepostaþuje poþet ĜádkĤ a škola odevzdává výkaz na papírovém formuláĜi,
vyplní pokraþovací listy a oznaþí je v pravém horním rohu slovem „POKRAýOVÁNÍ“. Na
pokraþovacích listech smí být vyplnČny jen oddíly III nebo IV.
ě. 0317 „Celkem“ mĤže být vyplnČn jen na posledním pokraþovacím listČ.

Kód oboru

Druh vzdČlávání

Délka vzdČlávání

Forma vzdČlávání

IV. Školy zajišĢující žákĤm teoretické vyuþování

a

b

c

d

ýíslo
Ĝádku

IZO školy

e

2

Poþet
žákĤ

Název a adresa školy

0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
Údaje ve sl. b, c, d se vyplní kódem podle þíselníku uvedeného ve vysvČtlivkách.

4

5
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Z 33-01

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TċLOVÝCHOVY
Povinnost pĜedávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Právnická osoba odešle výkaz
buć po síti Internet na urþený server do 14. 10. 2006
nebo na formuláĜi správnímu úĜadu do do 4. 10. 2006.

VÝKAZ
o speciálnČ pedagogickém centru

Další pĜedkládací cesta je urþena metodickým návodem, který pro správní úĜady
vydal Ústav pro informace ve vzdČlávání.

podle stavu k 30. 9. 2006
Resortní identifikátor
zaĜízení (IZO)

1

) 2)

3

4

)

)

Název
1

Obec

) Samostatnost centra podle þíselníku:
1 samostatné centrum
2 centrum pĜi MŠ pro dČti se zdrav. postižením
3 centrum pĜi ZŠ pro žáky se zdrav. postižením (vþ. ZŠ speciální)
4 centrum pĜi SŠ pro žáky zdrav. postižením
6 centrum pĜi více školách
2
) Druh postižení, pro nČž je centrum urþeno, podle þíselníku
1 mentální postižení
2 sluchové postižení
3 zrakové postižení
4 vady Ĝeþi
5 tČlesné postižení
6 více vad
8 autismus
0 rĤzné druhy postižení
3
) Poþet odlouþených pracovišĢ
4
) Uvede se, zda je zaĜízení mimo provoz (= A) nebo zda je v provozu (= N).

PSý
ýp.

Ulice

Jako klient se rozumí dítČ, žák þi student, který je v péþi
speciálnČ pedagogického centra.
Výklad pojmĤ „speciální tĜídy“, „speciální školy“ a „bČžné
školy“ je uveden v Pokynech a vysvČtlivkách k vyplnČní,
Spoleþné poznámky, písm. b).

I. Odborní pracovníci (vþ. Ĝeditele) podle stavu k 30. 9. 2006

a

Speciální pedagogové

ýíslo
Ĝádku

celkem

b

2

Pracovníci (ve fyzických osobách)
v tom se vzdČláním
stĜedním s
vysokoškolským
maturitou
psycholog. spec.pedag.
jiným
a vyšším
3

4

5

0101

Psychologové

0102

Sociální pracovníci

0103

Zdravotní pracovníci

0104

Ostatní odborní pracovníci

0105

jiným

PĜepoþtení
na plnČ
zamČstnané

6

7

8

X
X

X
X

ěeditel centra bude vykázán podle svého profesního zamČĜení.

II. Klienti, jimž byla poskytnuta péþe ve školním roce 2005/06

a

mateĜské
Z bČžných škol základní
(individuálnČ
stĜední
integrovaní)
konzervatoĜe

Ze speciálních
tĜíd a škol

b

2

z toho
jednoráz. mentál. sluchovČ zrakovČ
ošetĜeni postiž. postiž. postiž.
3

4

5

0201
0202
0203
0204
0205

mateĜské

0206

základní

0207

stĜední

0208

konzervatoĜe

0210

Rodiny, školsky nezaĜazení

0211
0212

vþasná intervence (do 3 let)

0213

v pĜedškolním vČku

0214

vzdČlávaní podle § 42 šk.zák. 0215
dospČlí klienti 6)

6

Klienti
celkem

vyšší odborné

vyšší odborné

z toho

ýíslo
Ĝádku

0216

) Rozumí se klienti starší 18 let, kteĜí byli v minulosti osvobozeni od povinné školní docházky.

6

ze sl.2
vady tČlesnČ s více
autisté
Ĝeþi
postiž. vadami
7

8

9

10

ostatní
11
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III. ýinnost speciálnČ pedagogického centra ve školním roce 2005/06

a

Individuální þinnost s klienty
v tom

z Ĝ. 0303

ýíslo
Ĝádku

Poþet
celkem

b

2

komplexní vyšetĜení

4

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

0302

jiná individuální péþe

0303

psychologická vyšetĜení

0304

speciálnČ pedagogická vyšetĜení

0305

sociálnČ právní poradenství

0306

konzultace k IVP

0307

jiné individuální þinnosti

0307a
0308

z toho depistáže

0309

Služby pedagogĤm

0310

Poradenská pomoc zákonným zástupcĤm

0310a

publikaþní a osvČtová þinnost, metodické materiály

0311

propagaþní, dotazníkové a informaþní akce

0312

projekty pro školy

0313

stáže studentĤ 7)

0314

Poþet pobytových akcí

0315

Poþet osobodní pracovníkĤ centra 7)

0316

Odborné podklady pro vzdČlávací opatĜení

0317

z toho doporuþení k integraci

0318

Individuální vzdČlávací plány

0319

7

3

0301

Skupinové þinnosti s klienty

Ostatní
odborné
þinnosti

v tom
ambulantnČ
v terénu

) Viz Pokyny a vysvČtlivky k výkazu.

VI. NevyšetĜení klienti ve školním roce 2005/06
DĤvod nevyšetĜení
a

ýíslo
Ĝádku
b

Klient se nedostavil

0601

Nedostateþná kapacita centra

0602

Odesláno dne:

Razítko

KlientĤ
2

Podpis Ĝeditele zaĜízení:

Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (vþ. linky):

e-mail:
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Z 34-01

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TċLOVÝCHOVY
Povinnost pĜedávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Právnická osoba odešle výkaz
buć po síti Internet na urþený server do 14. 10. 2006
nebo na formuláĜi správnímu úĜadu do 4. 10. 2006.

VÝKAZ
o stĜedisku výchovné péþe

Další pĜedkládací cesta je urþena metodickým návodem, který pro správní úĜady
vydal Ústav pro informace ve vzdČlávání.

podle stavu k 30. 9. 2006

Název
Obec

Resortní identifikátor
zaĜízení (IZO)

PSý
ýp.

Ulice

1

) 2)

1

) Uvede se, je-li stĜedisko zĜízeno samostatnČ
(= 0) nebo pĜi zaĜízení pro výkon ústavní ochranné výchovy (= 1).
2
) Uvede se, zda je zaĜízení mimo provoz (= A)
nebo zda je v provozu (= N).

XVIII. Klienti stĜediska výchovné péþe ve školním roce 2005/06
Poþet klientĤ v péþi
ýíslo
Ĝádku ambulantní internátní celodenní
b
2
3
4

a

Evidovaní klienti

1801

v tom

z mateĜských škol

1802

ze základních škol – 1. stupeĖ

1804

ze základních škol – 2. stupeĖ

1805

ze stĜedních škol

1807

z konzervatoĜí

1811

z rodin, školsky nezaĜazení

1815

z toho
z Ĝ. 1801

v pĜedškolním vČku

1816

po ukonþení školní docházky

1817

cizinci

1817a

z toho ze zemí EU

1817b

Klienti, jimž byla doporuþena instituc. výchova

1818

Klienti po ukonþení institucionální výchovy

1819

Klienti zahrnutí v Ĝ. 1818 a 1819 - rozumí se z Ĝ. 1801.

XIX. Iniciátor pĜíchodu klienta do stĜediska ve školním roce
2005/06

a

XX. Hlavní dĤvod pĜíchodu klienta do stĜediska ve školním roce
2005/06

Poþet klientĤ v péþi
ýíslo
Ĝádku ambulantní internátní celodenní
b
2
3
4

a

Poþet klientĤ v péþi
ýíslo
Ĝádku ambulantní internátní celodenní
b
2
3
4

Klient sám

1901

Rodinné problémy

Rodina

1902

z toho týrání a sexuál. zneužívání 2002

Školské porad. zaĜízení 1903

Školní problémy

2001
2003

OSPOD

1904

Škola

1905

Zdravotnické zaĜízení

1905a

Zneužívání návykových látek

2004

Jiný iniciátor

1906

Osobnostní problémy

2005

Rozepíší se celkové poþty klientĤ z Ĝ. 1801. Každý klient bude uveden jen
jednou.

z Ĝ. 2003

mentální retardace

2003a

specif. poruch uþení

2003b

Prekriminál. a kriminál. problémy 2006
Jiný dĤvod

2007

Rozepíší se celkové poþty klientĤ z Ĝ. 1801. Každý klient bude uveden v Ĝ. 2001, 2003
a 2004-2007 pouze jednou.
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XXII. Aktivity stĜediska ve škol. roce 2005/06
Aktivity v oddČlení
ýíslo
Ĝádku ambulantním internátním celodenním
b
2
3
4

a

komplexní vyšetĜení

2201

vypracování individ.vých.plánu
Individuální þinterapie, konzultace, reedukace
nost s klientem
zpracování závČreþné zprávy

Služby
rodiþĤm

X

2202
2202a

jiné individuální þinnosti
Skupinová þinnost
s klientem

X

2201a

2202b

terapie, reedukace

2202c

jiné þinnosti

2202d

individuální þinnost s rodiþi

2203

rodiþovská skupina

2204

metodická konzultace
Služby
pedagogĤm vedení kursĤ, semináĜe, pĜednášky

2207

2205

Programy pro tĜídní kolektivy

2210

Pobytové akce (výchovné, terapeutické)

2211

Zprávy pro OSPOD

2212

Zprávy pro školy a školská zaĜízení

2212a

z toho doporuþení k integraci PCH

2213

Všechny aktivity se vykazují v jednotkách odborného výkonu (1 JOV = 30 minut pĜímé práce).

XXVI. Prostorové podmínky stĜediska
k 30.9.2006
XXIII. Formy poskytované péþe k 30.9.2006
ýíslo Výchovné
Ĝádku skupiny
b
2

a

Ambulantní oddČlení

2301

Celodenní oddČlení

a

Klienti
3

X

LĤžková kapacita

2601

Ložnice pro klienty

2602

1 lĤžkové

2302

Internátní oddČlení

ýíslo
Ĝádku
b

2

2603

v tom 2-3 lĤžkové

2303

Poþet

2604

4 a více lĤžkové

2605

Místnosti pro výchovnou práci

2606

Administrativní místnosti

2607

ýajová kuchyĖka

2608

XIV. Údaje o pracovnících podle stavu k 30.9.2006

a

z toho

Pedagogové celkem

ýíslo
Ĝádku

celkem

b

2

Fyzické osoby
PĜepoþtení
ze sl. 2 se vzdČláním
na plnČ
z toho
vysoko- vyšším
stĜedo- zamČstnané
ženy
školským odbor. školským
3

4

7

8

X
X

X
X

9

1401

speciální pedagogové

1402

psychologové

1404

vychovatelé vþ. ved. vychovatelĤ

1405

asistenti pedagoga

1406

Ostatní odborní pracovníci

1408

ěeditel stĜediska bude vykázán podle svého profesního zamČĜení.

Odesláno dne:

Razítko

Podpis Ĝeditele zaĜízení:

Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (vþ. linky):

e-mail:
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R 36-01

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TċLOVÝCHOVY
Povinnost pĜedávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Právnická osoba odešle výkaz do 9. 9. 2006.

VÝKAZ
o úrazovosti dČtí a mládeže
ve školách a školských zaĜízeních

Další pĜedkládací cesta je urþena metodickým návodem, který pro správní úĜady
vydal Ústav pro informace ve vzdČlávání.

za školní rok 2005/06
Název
Obec

Resortní identifikátor práv.
subjektu (RED_IZO)

PSý
ýp.

Ulice

I. Úrazy, odškodnČné pĜípady
ýíslo
Ĝádku

Úrazy celkem

Registrované
úrazy celkem

OdškodnČné
pĜípady

b

2

3

4

X

X

a

Poþet

0101

Celková vyplacená þástka v Kþ

0102

Sl. 3: Za registrovaný úraz se považuje každý úraz, o kterém byl vyhotoven záznam o úrazu.

b

c

2

3

18

19

0201
0202

celkem

0203

z toho dívky

0204

celkem

0205

z toho dívky

0206

celkem

0207

z toho dívky

0208

celkem

0209

z toho dívky

0210

celkem

0211

z toho dívky

0212

celkem

0213

z toho dívky

0214

celkem

0215

Smrtelné úrazy

0233

z toho dívky

0234

Razítko

Pokud v oddíle II nepostaþuje poþet ĜádkĤ
a škola odevzdává výkaz na papírovém
formuláĜi, vyplní pokraþovací listy a
oznaþí je v pravém horním rohu slovem
“POKRAýOVÁNÍ”. Na pokraþovacích
listech smí být vyplnČn jen oddíl II.
ě. 0231 – 0234 mohou být vyplnČny jen
na posledním pokraþovacím listČ.

0216
0231
0232

z toho dívky

Odesláno dne:

d

celkem
z toho dívky

z toho dívky
Celkem

Sebevraždy související s výchovnČ
vzdČláv. procesem

a

z celku úrazy pĜi
dopravních
nehodách

Druh
typ

Registrované úrazy
celkem

IZO

ýíslo
Ĝádku

Poþet žákĤ/studentĤ
ve šk.roce 2005/06

II. Školní úrazovost dČtí a mládeže

X
X
X
X

X
X

Podpis Ĝeditele školy/zaĜízení:

Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (vþ. linky):

e-mail:
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Z 4c-01

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TċLOVÝCHOVY
Povinnost pĜedávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Právnická osoba odešle výkaz
buć po síti Internet na urþený server do 14. 10. 2006
nebo na formuláĜi správnímu úĜadu do 4. 10. 2006.

Výkaz
o pĜípravném stupni
základní školy speciální

Další pĜedkládací cesta je urþena metodickým návodem, který pro správní úĜady
vydal Ústav pro informace ve vzdČlávání.

podle stavu k 30. 9. 2006
Název
Obec

PSý

Resortní identifikátor
zaĜízení (IZO)

1

)

2

)

ýp.

Ulice

1

) Pro které dČti je zaĜízení urþeno (1-místný kód se zapíše vlevo):
11 = tČžké mentální postižení 8 = autismus
ZaĜízení pro dČti soubČžnČ postižené více vadami uvede kódy
dvou hlavních postižení (napĜ. mentální a sluchové = 12,
hluchoslepí = 23 apod.); na poĜadí kódĤ nezáleží. Použijí se kódy:
1 = mentální postižení
2 = sluchové postižení
3 = zrakové postižení
4 = vady Ĝeþi
5 = tČlesné postižení
2
) Uvede se, zda je zaĜízení mimo provoz (= A) nebo zda je v provozu
(= N).

I. Poþet dČtí, které ve školním roce 2005/06 odešly ze zaĜízení
ýíslo
Ĝádku
b

a

DČti, které ukonþily docházku do pĜípravného stupnČ

Celkem

z toho
dívky

2

3

0101

základní školy speciální

0102

základní školy praktické
v tom
odešly do jiné základní školy

0103
0104

jiného zpĤsobu plnČní povinné školní docházky

0105

III. TĜídy a dČti
ýíslo
Poþet tĜíd
Ĝádku
a

b

2

Celkem

0301

první
v tom
druhý
roþník
tĜetí

0302

Poþet dČtí
celkem
dívky
3

4

a

5

6

X

0303

X

0304

X

VIII. Poþty tĜíd a dČtí podle druhu postižení

TČžké mentální postižení

z celku novČ zaĜazené
celkem
dívky

ýíslo
Poþet tĜíd Poþet dČtí
Ĝádku
b
2
3

XXIV. VČkové složení dČtí
z toho
dívky
4

Narození
a

ýíslo
Ĝádku
b

0802

1.9.2000 a pozdČji

2401

Hluboké mentální postižení

0803

1.9.1999- 31.8.2000

2402

SoubČžné postižení více vadami

0810

1.9.1998 - 31.8.1999

2403

z toho hluchoslepí

0811

1.9.1997 - 31.8.1998

2404

Autismus

0815

31.8.1997 a dĜíve

2405

Poþet
celkem

z toho
dívky

2

3
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X. Pracovníci podle stavu k 30. 9. 2006
ýíslo
Ĝádku
a

Fyzické osoby
celkem

z toho
ženy

2

3

b

Uþitelé

PĜepoþtení na plnČ z toho se speciálnČ
zamČstnané
pedagog. kvalifikací
z toho
z toho
celkem
celkem
ženy
ženy
4

5

6

7

1001

Speciální pedagogové

1002

Pracovníci sociální péþe

1003

Asistenti pedagogĤ

1004

XXI. DČti podle státního obþanství, cizinci podle režimu pobytu
Stát
kód 3) název
a

203

b

ýeská republika

z toho

ýíslo
Ĝádku

Poþet dČtí
celkem

dívky

c

2

4

2101

s trvalým
pobytem 4)

s pĜechod.
pobytem 5)

azylanti 6)

5

6

7

X

X

X

2102
2103
2104
2105
X
3

)
4
)
5
)
6
)

Celkem

2150

Pokud
v odd.
XXI
nepostaþuje poþet ĜádkĤ a
zaĜízení odevzdává výkaz
na papírovém formuláĜi,
vyplní pokraþovací listy a
oznaþí
je
v pravém
horním
rohu
slovem
„POKRAýOVÁNÍ“. Na
pokraþovacích listech smí
být vyplnČn jen oddíl
XXI.
ě. 2150 „Celkem“ smí být
vyplnČn až na posledním
pokraþovacím listČ.

Uvede se kód státu podle þíselníku uvedeného v Pokynech a vysvČtlivkách.
Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ýR (podle hlavy IV a IVa zákona þ.326/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
Cizinci s povolením k pĜechodnému pobytu na území ýR (podle hlavy III a IVa zákona þ.326/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
Azylanti i žadatelé o udČlení azylu (podle zákona þ.325/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).

Odesláno dne:

Razítko

Podpis Ĝeditele zaĜízení:

Výkaz vyplnil (jméno, podpis):

Telefon (vþ. linky):

e-mail:
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I.
Vyhlášení dotačního programu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy „Náhradní
stravování dětí, žáků a studentů krajského
a obecního školství“
Č.j.: 3336/2006-25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále
jen „MŠMT“) vyhlašuje pro rok 2006 dotační program pro poskytování dotací podle § 14 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:
Čl. 1
Základní vymezení a cíl programu
Cílem programu je poskytování finančních prostředků na zajištění náhradního stravování, jímž se
pro účely tohoto programu rozumí školní stravování
zajišované u jiné osoby poskytující stravovací služby
(dále jen „stravovací zařízení“) podle § 122 odst. 4
věta druhá zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s § 2 odst. 2
vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, tj.
školní stravování ve zcela výjimečných situacích, kdy
není možné využít zařízení školního stravování
zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení.
Čl. 2
Příjemce dotace
Dotace budou poskytovány na základě žádosti
právnickým osobám vykonávajícím činnost školy
nebo školského zařízení zřízených krajem, obcí nebo
svazkem obcí, které pro své děti, žáky a studenty
zajišují náhradní stravování (dále jen „právnická
osoba“).

1.
2.
3.
4.
5.

Čl. 3
Obecné podmínky poskytnutí dotace
Na dotaci není právní nárok.
Dotace na náhradní stravování se poskytuje na
základě žádosti právnické osoby podané MŠMT
nejpozději do 15.10.2006.
Právnická osoba žádá o poskytnutí dotace na
náhradní stravování, které se uskuteční v roce
2006.
Dotace bude právnické osobě poskytnuta na
základě posouzení žádosti jako účelově vázaná.
Finanční prostředky budou poskytovány v souladu s § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpo-

čtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, prostřednictvím rozpočtu
zřizovatele, a to na základě rozhodnutí o dotaci
podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů.
6. O dotaci lze žádat pouze za předpokladu, že výše
úplaty pro dítě, žáka a studenta ve smluvním
ujednání podle § 122 odst. 4 věta druhá školského zákona nepřesáhne horní hranici finančních
limitů na nákup potravin stanovených v příloze
č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
7. Výše dotace bude závislá na předpokládaném
počtu dětí, žáků a studentů a době a rozsahu jim
poskytovaného náhradního stravování. Maximální výše dotace činí:
– 12 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je
zajišována příprava a výdej oběda,
– 15 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je
zajišována příprava a výdej oběda a
alespoň jednoho předcházejícího nebo navazujícího doplňkového jídla,
– 20 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je
zajišována příprava a výdej alespoň
oběda a večeře,
– 12 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud
jsou zajišovány stravovací služby (příprava
a výdej) kromě oběda.
Částka se o 25% snižuje, je-li zabezpečována
pouze příprava jídel.

1.

2.
3.

4.

Čl. 4
Obecné podmínky použití dotace
Finanční prostředky budou právnické osobě
poskytnuty pouze na zajištění náhradního stravování dětí, žáků a studentů, pro něž právnická
osoba podle § 122 odst. 2 a 3 školského zákona
zajišuje hmotné zabezpečení v kalendářním roce
2006. Finanční prostředky budou účelově určeny
na úhradu plnění, k nimž je právnická osoba
povinna na základě smluvního vztahu podle §
122 odst. 4 věta druhá školského zákona, popřípadě na krytí těchto nákladů pokud již byly právnickou osobou uhrazeny z jiných prostředků.
Finanční prostředky jsou poskytovány na kalendářní rok 2006 a mohou být použity jen na účely
specifikované v rozhodnutí.
Finanční vypořádání dotace bude provedeno
v souladu s vyhláškou č. 551/2004 Sb., kterou se
stanoví zásady a termíny finančního vypořádání
vztahů se státním rozpočtem, státními finančními
aktivy nebo Národním fondem.
Nevyužité finanční prostředky neprodleně vrátí
právnická osoba, která dotaci obdržela, prostřednictvím zřizovatele nejpozději do 31. 12. 2006 na
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výdajový účet MŠMT č.: 821-001/0710, po 1.
lednu 2007 na depozitní účet MŠMT č.: 6015821-001/0710, nejpozději však do 31. 1. 2007.
5. MŠMT má právo kontrolovat použití poskytnutých finančních prostředků.
Čl. 5
Podání žádosti, formální náležitosti
1. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě
žádosti předložené MŠMT v závazné formě (viz
příloha) ve 3 písemných vyhotoveních (jeden originál + 2 kopie) a rovněž v elektronické podobě.
2. Ke každé žádosti musí být přiloženy níže uvedené náležitosti:
a) stanovisko zřizovatele právnické osoby, v případě právnických osob zřízených obcí nebo
svazkem obcí rovněž stanovisko krajského
úřadu k možnostem využití stávajících zařízení
školního stravování zapsaných v rejstříku škol
a školských zařízení v dané oblasti,
b) vyjádření zřizovatele právnické osoby, z jakého důvodu nebyla splněna povinnost podle
§ 179 odst. 1 písm. c) školského zákona, žádáli o dotaci právnická osoba zřízená obcí nebo
svazkem obcí, popřípadě povinnost podle
§ 181 odst. 1 písm. f) školského zákona, žádáli o dotaci právnická osoba zřízená krajem,
c) stanovisko České školní inspekce ohledně
naplnění ustanovení § 122 odst. 4 školského
zákona,
d) originál nebo ověřená kopie smlouvy o zajištění školního stravování s příslušným stravovacím zařízením podle § 122 odst. 4 věta druhá
školského zákona, která musí obsahovat kalkulaci cen poskytovaných jídel,
e) ověřená kopie platného živnostenského nebo
jiného oprávnění k poskytování stravovacích
služeb v rozsahu školního stravování stravova-
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cím zařízením a poslední protokol o provedeném šetření orgánu ochrany veřejného zdraví
v příslušné provozovně, kde bude náhradní
stravování poskytováno (v případě shledaných
závad čestné prohlášení provozovatele o hygienické způsobilosti provozovny ke stravovacím
službám v rozsahu smluvního ujednání o školním stravování).
3. Posuzovány budou pouze žádosti podané ve stanoveném termínu na adresu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha
a elektronickou poštou na adresu:
nsdotace@msmt.cz.
Čl. 6
Souhrnná informace o využití poskytnuté dotace
Nejpozději do 15. ledna 2007 podá právnická
osoba MŠMT souhrnnou informaci o využití poskytnuté dotace, která bude obsahovat následující údaje:
a) identifikátor a druh školy nebo typ školského
zařízení, pro jehož děti, žáky nebo studenty
právnická osoba náhradní stravování zajišovala,
b) název, sídlo a právní forma, popřípadě jméno,
příjmení a místo podnikání osoby, která
náhradní stravování pro děti, žáky nebo studenty dané školy nebo školského zařízení
poskytovala,
c) skutečný počet dětí, žáků nebo studentů
v návaznosti na písmeno a), doba a rozsah jim
poskytovaného náhradního stravování v členění podle čl. 3 odst. 7,
d) doklad osvědčující využití finančních prostředků na účel stanovený v rozhodnutí, rozepsaný
v rozsahu písmene c).

Příloha

Žádost o přidělení finančních prostředků na dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
„Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství.“
1.

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2.1. Žadatel (název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení):
2.2. Sídlo:
2.3. IČ:
2.5. Statutární orgán:
2.6. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba:
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3.1. Zřizovatel žadatele:
3.2. Číslo účtu:
3.3. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba:
4.1. Stravovací zařízení (název, event. jméno a příjmení):
4.2. Sídlo (místo podnikání):
4.3. Právní forma:
4.4. IČ:
4.5. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba:
5.

Zdůvodnění žádosti, včetně popisu zajištění školního stravování dětí, žáků a studentů všech škol a školských zařízení a jejich odloučených pracoviš, jejichž činnost právnická osoba (žadatel) vykonává:

6.

Předpokládaný počet dětí, žáků, studentů a doba a rozsah jim poskytovaného náhradního stravování
v členění podle čl. 3 odst. 7, včetně identifikátoru a druhu jejich školy nebo typu jejich školského zařízení:

7.1. Předpokládané celkové výdaje na zajištění náhradního stravování podle kalkulací cen ve smlouvě
o zajištění školního stravování:
7.2. Vyčíslení maximální výše dotace:
7.2. Vlastní podíl žadatele, popřípadě jeho zřizovatele, na celkových výdajích:
7.3. Výše požadované dotace celkem:

II.
Vyhlášení dotačního programu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy „Náhradní
stravování dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, která nejsou zřízena krajem,
obcí nebo svazkem obcí“
Č.j.: 3336/2006-25

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále
jen „MŠMT“) vyhlašuje pro rok 2006 dotační program pro poskytování dotací podle § 14 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:

Čl. 1
Základní vymezení a cíl programu
Cílem programu je poskytování finančních prostředků na zajištění náhradního stravování, jímž se pro
účely tohoto programu rozumí školní stravování
zajišované u jiné osoby poskytující stravovací služby
(dále jen „stravovací zařízení“) podle § 122 odst. 4
věta druhá zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s § 2 odst. 2
vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, tj.
školní stravování ve zcela výjimečných situacích, kdy
není možné využít zařízení školního stravování
zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení.
Čl. 2
Příjemce dotace
Dotace budou poskytovány na základě žádosti
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právnickým osobám vykonávajícím činnost školy
nebo školského zařízení, které nejsou zřízeny krajem,
obcí nebo svazkem obcí a které pro své děti, žáky
a studenty zajišují náhradní stravování (dále jen
„právnická osoba“).

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Čl. 3
Obecné podmínky poskytnutí dotace
Na dotaci není právní nárok.
Dotace na náhradní stravování se poskytuje na
základě žádosti právnické osoby podané MŠMT
nejpozději do 15.10.2006.
Právnická osoba žádá o poskytnutí dotace na
náhradní stravování, které se uskuteční v roce
2006.
Dotace bude právnické osobě poskytnuta na
základě posouzení žádosti jako účelově vázaná.
Finanční prostředky budou poskytovány na základě rozhodnutí o dotaci podle § 14 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
O dotaci lze žádat pouze za předpokladu, že výše
úplaty pro dítě, žáka a studenta ve smluvním ujednání podle § 122 odst. 4 věta druhá školského
zákona nepřesáhne horní hranici finančních limitů
na nákup potravin stanovených v příloze č. 2
vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
Výše dotace bude závislá na předpokládaném
počtu dětí, žáků a studentů a době a rozsahu jim
poskytovaného náhradního stravování. Maximální
výše dotace činí:
– 12 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je
zajišována příprava a výdej oběda,
– 15 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je
zajišována příprava a výdej oběda a alespoň
jednoho předcházejícího nebo navazujícího
doplňkového jídla,
– 20 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je
zajišována příprava a výdej alespoň oběda
a večeře,
– 12 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud jsou
zajišovány stravovací služby (příprava a výdej)
kromě oběda.
Částka se o 25% snižuje, je-li zabezpečována
pouze příprava jídel.

Čl. 4
Obecné podmínky použití dotace
1. Finanční prostředky budou právnické osobě
poskytnuty pouze na zajištění náhradního stravování dětí, žáků a studentů, pro něž právnická
osoba podle § 122 odst. 2 a 3 školského zákona
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zajišuje hmotné zabezpečení v kalendářním roce
2006. Finanční prostředky budou účelově určeny
na úhradu plnění, k nimž je právnická osoba
povinna na základě smluvního vztahu podle § 122
odst. 4 věta druhá školského zákona, popřípadě na
krytí těchto nákladů pokud již byly právnickou
osobou uhrazeny z jiných prostředků.
2. Finanční prostředky jsou poskytovány na kalendářní rok 2006 a mohou být použity jen na účely
specifikované v rozhodnutí.
3. Finanční vypořádání dotace bude provedeno
v souladu s vyhláškou č. 551/2004 Sb., kterou se
stanoví zásady a termíny finančního vypořádání
vztahů se státním rozpočtem, státními finančními
aktivy nebo Národním fondem.
4. Nevyužité finanční prostředky neprodleně vrátí
právnická osoba, která dotaci obdržela, nejpozději do 31.12.2006 na výdajový účet MŠMT č.: 821001/0710, po 1. lednu 2007 na depozitní účet
MŠMT č.: 6015-821-001/0710, nejpozději však do
31.1.2007.
5. MŠMT má právo kontrolovat použití poskytnutých
finančních prostředků.
Čl. 5
Podání žádosti, formální náležitosti
1. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě
žádosti předložené MŠMT v závazné formě (viz
příloha) ve 3 písemných vyhotoveních (jeden originál + 2 kopie) a rovněž v elektronické podobě.
2. Ke každé žádosti musí být přiloženy níže uvedené
náležitosti:
a) stanovisko zřizovatele právnické osoby a krajského úřadu k možnostem využití stávajících
zařízení školního stravování zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení v dané oblasti.
V případě právnických osob zřizovaných státem
nebo registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi se tato stanoviska nahrazují souhlasem MŠMT podle § 122 odst. 4 školského zákona,
b) stanovisko České školní inspekce ohledně naplnění ustanovení § 122 odst. 4 školského zákona,
c) originál nebo ověřená kopie smlouvy o zajištění
školního stravování s příslušným stravovacím
zařízením podle § 122 odst. 4 věta druhá školského zákona, která musí obsahovat kalkulaci
cen poskytovaných jídel,
d) ověřená kopie platného živnostenského nebo
jiného oprávnění k poskytování stravovacích
služeb v rozsahu školního stravování stravovacím zařízením a poslední protokol o provedeném šetření orgánu ochrany veřejného zdraví
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v příslušné provozovně, kde bude náhradní stravování poskytováno (v případě shledaných
závad čestné prohlášení provozovatele o hygienické způsobilosti provozovny ke stravovacím
službám v rozsahu smluvního ujednání o školním stravování).
3. Posuzovány budou pouze žádosti podané ve stanoveném termínu na adresu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha
a elektronickou poštou na adresu:
nsdotace@msmt.cz.
Čl. 6
Souhrnná informace o využití poskytnuté dotace
Nejpozději do 15. ledna 2007 podá právnická
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osoba MŠMT souhrnnou informaci o využití
poskytnuté dotace, která bude obsahovat následující údaje:
a) identifikátor a druh školy nebo typ školského zařízení, pro jehož děti, žáky nebo studenty právnická
osoba náhradní stravování zajišovala,
b) název, sídlo a právní forma, popřípadě jméno, příjmení a místo podnikání osoby, která náhradní
stravování pro děti, žáky nebo studenty dané školy
nebo školského zařízení poskytovala,
c) skutečný počet dětí, žáků nebo studentů v návaznosti na písmeno a), doba a rozsah jim poskytovaného náhradního stravování v členění podle čl. 3
odst. 7,
d) doklad osvědčující využití finančních prostředků
na účel stanovený v rozhodnutí, rozepsaný v rozsahu písmene c).

Příloha

Žádost o přidělení finančních prostředků na dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
„Náhradní stravování dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, která nejsou zřízena krajem, obcí
nebo svazkem obcí.“
1.

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2.1. Žadatel (název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení):
2.2. Sídlo:
2.3. IČ:
2.4. Statutární orgán:
2.5. Právní forma:
2.6. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba:
2.7. Číslo účtu:
3.1. Zřizovatel žadatele:
3.2. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba:
4.1. Stravovací zařízení (název, event. jméno a příjmení):
4.2. Sídlo (místo podnikání):
4.3. Právní forma:
4.4. IČ:
4.5. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba:
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5.

Zdůvodnění žádosti, včetně popisu zajištění školního stravování dětí, žáků a studentů všech škol a školských zařízení a jejich odloučených pracoviš, jejichž činnost právnická osoba (žadatel) vykonává:

6.

Předpokládaný počet dětí, žáků, studentů a doba a rozsah jim poskytovaného náhradního stravování
v členění podle čl. 3 odst. 7, včetně identifikátoru a druhu jejich školy nebo typu jejich školského zařízení:

7.1. Předpokládané celkové výdaje na zajištění náhradního stravování podle kalkulací cen ve smlouvě
o zajištění školního stravování:
7.2. Vyčíslení maximální výše dotace:
7.2. Vlastní podíl žadatele, popřípadě jeho zřizovatele, na celkových výdajích:
7.3. Výše požadované dotace celkem:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č.j.: 29512/2005
V Praze dne 7. března 2006

Informace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy
k náležitostem žádosti o udělení souhlasu
se zajištěním školního stravování u jiné osoby
poskytující stravovací služby podle § 122 odst. 4
zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)
Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo
školského zařízení zřízené státem nebo registrovanými církvemi nebo náboženskými společnosti, kterým
bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva
zřizovat církevní školy, jsou v souladu s § 122 odst. 4
školského zákona povinny požádat Ministerstvo
školství mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) o souhlas v případě zajištění školního stravování u jiné osoby poskytující stravovací služby, tj. ve
stravovacích zařízeních, která nejsou zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení.
K tomuto způsobu zajištění školního stravování,
tzv. náhradnímu školnímu stravování, mohou přistupovat právnické osoby vykonávající činnost školy
a školského zařízení podle § 122 odst. 4 školského
zákona a § 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, pouze ve výjimečných případech, ve kterých
není možné zajistit školní stravování v zařízeních
školního stravování. Jedná se o situace zcela výji-

mečné, a to vždy bez možnosti využití stávající kapacity zařízení školního stravování zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení. Například lze uvést
řešení školního stravování po dobu odstraňování
technické závady běžně využívaného zařízení školního stravování, kterou není možné odstranit v období
volna či školních prázdnin, překlenutí období do
zprovoznění nového zařízení školního stravování,
event. stravování žáků při praktickém vyučování
nebo studentů při praktické přípravě v místech bez
možnosti školního stravování v zařízení školního
stravování.
Je třeba zdůraznit, že stravování dětí, žáků a studentů formou tzv. náhradního školního stravování je
stále školním stravováním, tj. stravováním za podmínek stanovených školským zákonem a vyhláškou
č. 107/2005 Sb., o školním stravování (viz ustanovení
§ 1, 2, 4 a příloha č. 1 cit. vyhlášky). Náhradní školní
stravování se tudíž řídí výživovými normami, jejichž
plnění se sleduje, právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení volí vždy ekonomicky a organizačně nejvhodnější způsob zajištění
náhradního školního stravování a jeho podmínky
vymezí ve školním nebo vnitřním řádu atp.
Žádost o souhlas ministerstva s tzv. náhradním
školním stravováním obsahuje tyto náležitosti:
 název, sídlo, právní formu a IČ právnické osoby
vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, která žádá o udělení souhlasu;
 identifikátor a druh školy nebo typ školského
zařízení, pro jehož děti, žáky nebo studenty bude
náhradní školní stravování zajišováno;
 odůvodnění volby náhradního školního stravování;
 období, po které bude náhradní školní stravování
poskytováno;
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 stanovisko příslušného krajského úřadu k možnostem využití stávajících zařízení školního stravování zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení v dané oblasti, v případě škol nebo školských
zařízení zřízených registrovanými církvemi nebo
náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat
církevní školy, rovněž kladné stanovisko zřizovatele;
 název (jméno a příjmení), sídlo (místo podnikání), právní formu a IČ osoby, která bude poskytovat náhradní školní stravování;
 ověřenou kopii platného živnostenského oprávnění nebo jiného oprávnění k poskytování stravovacích služeb v rozsahu školního stravování;
 poslední protokol o provedeném šetření orgánu
ochrany veřejného zdraví v příslušné provozovně,
kde bude náhradní školní stravování poskytová-

no, v případě shledaných závad čestné prohlášení
provozovatele o hygienické způsobilosti provozovny ke stravovacím službám;
 popis organizace zajišování školního stravování
dětí, žáků a studentů všech škol a školských zařízení i jejich odloučených pracoviš, jejichž činnost
právnická osoba vykonává;
 vymezení rozsahu poskytovaných služeb v členění:
– počet dětí/žáků/studentů a dní, pokud je zajišován oběd,
– počet dětí/žáků/studentů a dní, pokud je zajišován oběd a alespoň jedno předcházejícího
nebo navazující doplňkové jídlo,
– počet dětí/žáků/studentů a dní, pokud je zajišován alespoň oběd a večeře,
– počet dětí/žáků/studentů a dní, pokud jsou
zajišovány stravovací služby kromě oběda,
a v členění na přípravu a výdej jídel.

Č.j.: 5291/06-25

název organizace:

Oznámení o změnách u organizací
zřizovaných MŠMT
1.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou, Praha
2, Jana Masaryka 16
sídlo organizace:
120 00 Praha 2, Jana Masaryka
16
IČO:
65 993 381
název po změně k 1. 2. 2006:
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou,
základní škola a školní jídelna,
Praha 2, Jana Masaryka 16
sídlo organizace:
120 00 Praha 2, Jana Masaryka
16
IČO:
65 993 381
2.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský diagnostický ústav
a Středisko výchovné péče,
Plzeň, Karlovarská 67
sídlo organizace:
323 18 Plzeň, Karlovarská 67
IČO:
49 778 129
název po změně k 1. 2. 2006:
označení zřizovatele: MŠMT ČR

sídlo organizace:
IČO:

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní
škola a školní jídelna, Plzeň,
Karlovarská 67
323 18 Plzeň, Karlovarská 67
49 778 129

3.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav a Dětský
domov se školou, Žlutice, Jiráskova 344
sídlo organizace:
364 52 Žlutice, Jiráskova 344
IČO:
70 845 433
název po změně k 1. 2. 2006:
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav, dětský domov
se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Žlutice, Jiráskova 344
sídlo organizace:
364 52 Žlutice, Jiráskova 344
IČO:
70 845 433
4.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou Bystřice
pod Hostýnem, Havlíčkova 547
sídlo organizace:
768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Havlíčkova 547
IČO:
63 458 896
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název po změně k 1. 2. 2006:
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou,
základní škola a školní jídelna,
Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547
sídlo organizace:
768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Havlíčkova 547
IČO:
63 458 896
5.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou, Načeradec 1
sídlo organizace:
257 08, Načeradec 1
IČO:
61 664 642
název po změně k 1. 2. 2006:
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou,
základní škola a školní jídelna,
Načeradec 1
sídlo organizace:
257 08, Načeradec 1
IČO:
61 664 642
6.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou,
Vrchlabí, Al. Jiráska 617
sídlo organizace:
543 01 Vrchlabí, Al. Jiráska 617
IČO:
60 153 261
název po změně k 1. 2. 2006:
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou,
základní škola a školní jídelna,
Vrchlabí, Al. Jiráska 617
sídlo organizace:
543 01 Vrchlabí, Al. Jiráska 617
IČO:
60 153 261
7.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1
sídlo organizace:
594 01 Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1
IČO:
48 895 440
název po změně k 1. 2. 2006:
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav, střední škola
a školní jídelna, Velké Meziříčí,
K Rakůvkám 1
sídlo organizace:
594 01 Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1
IČO:
48 895 440
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8.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou, Jihlava, Dělnická 1
sídlo organizace:
586 01 Jihlava, Dělnická 1
IČO:
60 545 933
název po změně k 1. 2. 2006:
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský domov se školou,
základní škola a školní jídelna,
Jihlava, Dělnická 1
sídlo organizace:
586 01 Jihlava, Dělnická 1
IČO:
60 545 933
9.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Speciální mateřská škola a Speciální základní škola pro sluchově postižené, Olomouc,
Kosmonautů 4
sídlo organizace:
772 00 Olomouc, Kosmonautů 4
IČO:
00 844 071
název po změně k 1. 2. 2006:
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Základní škola a mateřská
škola pro sluchově postižené,
Olomouc, Kosmonautů 4
sídlo organizace:
772 00 Olomouc, Kosmonautů 4
IČO:
00 844 071
10.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský diagnostický ústav
a Středisko výchovné péče,
Brno, Hlinky 140
sídlo organizace:
603 69 Brno, Hlinky 140
IČO:
00 567 256
název po změně k 1. 2. 2006:
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní
škola a školní jídelna, Brno,
Hlinky 140
sídlo organizace:
603 69 Brno, Hlinky 140
IČO:
00 567 256
11.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav Husův domov,
Dvůr Králové nad Labem,
Vrchlického 700
sídlo organizace:
544 01 Dvůr Králové nad
Labem, Vrchlického 700
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IČO:
62 048 660
název po změně k 1. 2. 2006:
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav Husův domov
a školní jídelna, Dvůr Králové
nad Labem, Vrchlického 700
sídlo organizace:
544 01 Dvůr Králové nad
Labem, Vrchlického 700
IČO:
62 048 660
12.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav, Dřevohostice,
Novosady 248
sídlo organizace:
751 14 Dřevohostice, Novosady
248
IČO:
70 259 917
název po změně k 1. 2. 2006:
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav, střední škola
a školní jídelna, Dřevohostice,
Novosady 248
sídlo organizace:
751 14 Dřevohostice, Novosady
248
IČO:
70 259 917
13.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Diagnostický ústav pro mládež
a Středisko výchovné péče,
Ostrava - Kunčičky, Škrobálkova 16
sídlo organizace:
718 00 Ostrava - Kunčičky,
Škrobálkova 16
IČO:
00 601 969
název po změně k 1. 2. 2006:
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Diagnostický ústav pro mládež,
středisko výchovné péče a školní jídelna, Ostrava - Kunčičky,
Škrobálkova 16
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sídlo organizace:
IČO:

718 00 Ostrava - Kunčičky,
Škrobálkova 16
00 601 969

14.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav, Višňové,
Zámek 1
sídlo organizace:
671 38 Višňové, Zámek 1
IČO:
49 438 921
název po změně k 1. 2. 2006:
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Výchovný ústav, střední škola
a školní jídelna Višňové,
Zámek 1
sídlo organizace:
671 38 Višňové, Zámek 1
IČO:
49 438 921
15.
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský diagnostický ústav,
Praha 4, U Michelského lesa
222
sídlo organizace:
140 00 Praha 4, U Michelského
lesa 222
IČO:
48 134 333
název po změně k 1. 2. 2006:
označení zřizovatele: MŠMT ČR
název organizace: Dětský diagnostický ústav,
základní škola a školní jídelna,
Praha 4, U Michelského lesa
222
sídlo organizace:
140 00 Praha 4, U Michelského
lesa 222
IČO:
48 134 333

Ing. Petr Š p i r h a n z l
ředitel odboru organizačně správních činností
a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
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Seznam uþebnic a uþebních textĤ pro základní vzdČlávání se schvalovací doložkou
platný ve školním roce 2005/2006 1)
Seznam zachycuje stav ke dni 28.2.2006. PĜehled uþebnic, kterým byla udČlena
schvalovací doložka po tomto datu, je prĤbČžnČ zveĜejĖován ve VČstníku MŠMT.
O uþebnicích jsou uvedeny tyto údaje:
autor: název uþebnice; þíslo vydání, kterému byla udČlena schvalovací doložka
þíslo jednací
datum vydání
termín
orientaþní cena podle
schvalovací
schvalovací
platnosti
sdČlení nakladatelství
doložky
doložky
schvalovací
doložka

nakladatelství
materiál
nosiþe
uþebnice*)

*) papír - PAP
Informace, zda je uþebnice
souþástí ucelené Ĝady uþebnic
(SUě)

UpozornČní: V souþasné dobČ se v základních školách vyuþuje podle více vzdČlávacích
programĤ. Specifikace roþníku v názvu uþebnice proto nemusí pĜesnČ odpovídat
rozložení uþiva do roþníkĤ v jednotlivých vzdČlávacích programech. VýbČru uþebnic
je proto tĜeba vČnovat náležitou pozornost. Cena uþebnice uvedená v tomto seznamu je
pouze orientaþní, na aktuální ceny se informujte u Vašeho dodavatele.
ý
Český jazyk (1. stupeň)
ýj y (
p )
Nováková,Z.;Švejdová,V.: ýeský jazyk pro 2. roþník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 24072/2000-22
ze dne: 28.7.2000
platí do: 28.7.2006
cena (v Kþ): 96,4

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Dvorský,L. a kol.: ýeský jazyk pro 3. roþník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 24072/2000-22
ze dne: 28.7.2000
platí do: 28.7.2006
cena (v Kþ): mČkká vazba83,20,tvrdá vazba-99,80

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Horáþková,M;ýechura,R. a kol.: ýeský jazyk pro 4. roþník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 24072/2000-22
ze dne: 28.7.2000
platí do: 28.7.2006
cena (v Kþ): 86,8

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Štroblová,J.;Benešová,D.: ýeský jazyk pro 5. roþník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 24072/2000-22
ze dne: 28.7.2000
platí do: 28.7.2006
cena (v Kþ): 87,4

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Písanka I - UvolĖovací cviky, Písanka II - Písmena a þíslice, Písanka III - Písmena; vydání: 2., platnost
doložky prodloužena
þj.: 14225/2000-22
ze dne: 30.3.2000
platí do: 30.3.2006
cena (v Kþ): po 21

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Wildová,R.: Písanky ke SlabikáĜi (soubor tĜí sešitĤ); vydání: 2., platnost doložky prodloužena
þj.: 14225/2000-22
ze dne: 30.3.2000
platí do: 30.3.2006
cena (v Kþ): 33 (soubor)

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Šimíþková,H.: Pracovní karty ke SlabikáĜi JiĜího Žáþka; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 14225/2000-22
ze dne: 30.3.2000
platí do: 30.3.2006
cena (v Kþ): 44

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Bradáþová,L. a kol.: Pracovní sešit I, II k uþebnici ýeský jazyk 3; vydání: 1.
þj.: 22093/2002-22
ze dne: 23.8.2002
platí do: 23.8.2008
cena (v Kþ): po 79,80

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Horáþková,M.;Staudková,H.: Pracovní sešit I, II k uþebnici ýeský jazyk 4; vydání: 1.
þj.: 14050/2003-22
ze dne: 21.3.2003
platí do: 21.3.2009
cena (v Kþ): po 79,80

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Horáþková,M.;Staudková,H.: Pracovní sešit I, II k uþebnici ýeský jazyk 5; vydání: 1.
þj.: 16202/2004-22
ze dne: 13.5.2004
platí do: 13.5.2010
cena (v Kþ): po 50,-

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Wildová,R.;Staudková,H.: Pracovní sešit k Živé abecedČ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 14225/2000-22
ze dne: 30.3.2000
platí do: 30.3.2006
cena (v Kþ): 27,8

Alter
nosiþ: PAP

SUě

1) § 27 odst. 1 zákona þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném
vzdČlávání (školský zákon).
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Staudková,H. a kol.: Pracovní sešit ke SlabikáĜi, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 14225/2000-22
ze dne: 30.3.2000
platí do: 30.3.2006
cena (v Kþ): 88

Alter
nosiþ: PAP

Bradáþová,L. a kol.: Pracovní sešit pro kluky a holþiþky druhých roþníkĤ k uþebnici ýeský jazyk 2, 1. a 2. díl;
vydání: 1.
þj.: 17076/2002-22
ze dne: 5.6.2002
platí do: 5.6.2008
cena (v Kþ): 60

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Wildová,R.: Psaní a mluvnická cviþení pro 2. roþník, sešit 1, 2; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 24072/2000-22
ze dne: 28.7.2000
platí do: 28.7.2006
cena (v Kþ): 22 (soubor)

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Wildová,R.: Psaní a mluvnická cviþení pro 3. roþník, sešit 1, 2; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 24072/2000-22
ze dne: 28.7.2000
platí do: 28.7.2006
cena (v Kþ): 22 (soubor)

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Svobodová,I.;Horáþková,M.: Slovníþek spisovné þeštiny pro 1. stupeĖ ZŠ; vydání: 1.
þj.: 24072/2000-22
ze dne: 28.7.2000
platí do: 28.7.2006
cena (v Kþ): 38,6

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Ladová,A.;Holas,M.;Staudková,H.: Živá abeceda; vydání: 5., platnost doložky prodloužena
þj.: 14225/2000-22
ze dne: 30.3.2000
platí do: 30.3.2006
cena (v Kþ): 37

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Nováková,Z.;Wagnerová,D.: ýítanka pro 2. roþník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 18098/2000-22
ze dne: 21.4.2000
platí do: 21.4.2006
cena (v Kþ): 99

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Staudková,H. a kol.: ýítanka pro 2. roþník (uþebnice a pracovní sešit 2. díl); vydání: 1.
þj.: 29163/2005-22
ze dne: 10.1.2006
platí do: 10.1.2012
cena (v Kþ): 108 + 30

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Dvorský,L.: ýítanka pro 3. roþník (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 18098/2000-22
ze dne: 21.4.2000
platí do: 21.4.2006
cena (v Kþ): mČkká vazba82,40,tvrdá vazba-99,80 + PS-22

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Rezutková,H. a kol.: ýítanka pro 4. roþník (uþebnice a pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 18098/2000-22
ze dne: 21.4.2000
platí do: 21.4.2006
cena (v Kþ): mČkká vazba86,40,tvrdá vazba-108,60 + PS37

Alter

Rezutková,H. a kol.: ýítanka pro 5. roþník (uþebnice a pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 18098/2000-22
ze dne: 21.4.2000
platí do: 21.4.2006
cena (v Kþ): mČkká vazba-88,
tvrdá vazba -106,80 + 27,80

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Žáþek,J.;Zmatlíková,H.: Malý þtenáĜ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 18098/2000-22
ze dne: 21.4.2000
platí do: 21.4.2006
cena (v Kþ): 99

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Žáþek,J.;Zmatlíková,H.: Moje první þítanka; vydání: 3., platnost doložky prodloužena
þj.: 14225/2000-22
ze dne: 30.3.2000
platí do: 30.3.2006
cena (v Kþ): 80,4

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Špika,M.;Staudková,H.: Pracovní sešit k ýítance 3; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 18098/2000-22
ze dne: 21.4.2000
platí do: 21.4.2006
cena (v Kþ): 22

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Horáþková,M.;Staudková,M.: Pracovní sešit k ýítance 4, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 18098/2000-22
ze dne: 21.4.2000
platí do: 21.4.2006
cena (v Kþ): 37 - dohromady

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Špika,M.;Staudková,H.: Pracovní sešit k ýítance 5, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 18098/2000-22
ze dne: 21.4.2000
platí do: 21.4.2006
cena (v Kþ): 37 - dohromady

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Žáþek, J. a kol: RozšiĜující texty ke SlabikáĜi pro kluky a holþiþky, které þtení baví (doplnČk keSlabikáĜi);
vydání: 1.
þj.: 15976/2003-22
ze dne: 21.3.2003
platí do: 21.3.2009
cena (v Kþ):

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Žáþek,J.;Zmatlíková,H.: SlabikáĜ; vydání: 5., platnost doložky prodloužena
þj.: 13832/2004-22
ze dne: 23.3.2004
platí do: 23.3.2010
cena (v Kþ): 100

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Melichárková,I;Švecová,L.: ýeský jazyk pro 2. roþník (uþebnice, pracovní sešit, písanka 1, 2); vydání: 1.
þj.: 16441/2003-22
ze dne: 17.4.2003
platí do: 17.4.2009
cena (v Kþ):

Dialog
nosiþ: PAP

SUě

Stéblová,M.;Stuchlíková,M.;Švejdová,V.: ýeský jazyk pro 3. roþník; vydání: 1.
þj.: 13826/2004-22
ze dne: 13.4.2004
platí do: 13.4.2010
cena (v Kþ): 149

Dialog
nosiþ: PAP

SUě

Stéblová,M.;Stuchlíková,M.;Švejdová,V.: ýeský jazyk pro 4. roþník; vydání: 1.
þj.: 23948/2005-22
ze dne: 7.7.2005
platí do: 7.7.2011
cena (v Kþ): 139

Dialog
nosiþ: PAP

SUě

ŠtČpán,L.: ýítanka plná humoru pro 5. roþník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 17178/2005-22
ze dne: 8.9.2005
platí do: 8.9.2011
cena (v Kþ): 129

Dialog
nosiþ: PAP

SUě

ŠtČpán,L.: ýítanka plná pokladĤ pro 2. roþník; vydání: 1.
þj.: 30820/2000-22
ze dne: 5.12.2000
platí do: 5.12.2006

cena (v Kþ): 129

Dialog
nosiþ: PAP

SUě

ŠtČpán,L.: ýítanka plná pokladĤ pro 3. roþník; vydání: 1.
þj.: 20111/2000-22
ze dne: 29.5.2000
platí do: 29.5.2006

cena (v Kþ): 129

Dialog
nosiþ: PAP

SUě

ŠtČpán,L.: ýítanka plná pokladĤ pro 4. roþník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 17178/2005-22
ze dne: 8.9.2005
platí do: 8.9.2011
cena (v Kþ): 129

Dialog
nosiþ: PAP

SUě

nosiþ: PAP

SUě

SUě
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ŠtČpán,L.: ýítanka pro prvĖáþky (U nás doma); vydání: 1.
þj.: 31733/2001-22
ze dne: 30.11.2001
platí do: 30.11.2007

cena (v Kþ): 129

Burianová,H.;Jízdná,L.;Tarábková,M.;Halasová,J.: ýeský jazyk pro 2. roþník (uþebnice, pracovní sešit k
mluvnici, písanka 1, 2); vydání: 1.
þj.: 25691/2003-22
ze dne: 28.8.2003
platí do: 28.8.2009
cena (v Kþ): 74 + 43 + po 22)

Dialog
nosiþ: PAP

SUě

Didaktis
nosiþ: PAP

SUě

Burianová,H.;Jízdná,L.;Nováková,P.;Volf,P.;Halasová,J.: ýeský jazyk pro 3. roþník (uþebnice, pracovní sešit k Didaktis
uþebnici, písanka 1, 2); vydání: 1.
þj.: 24626/2004-22
ze dne: 8.9.2004
platí do: 8.9.2010
cena (v Kþ): 74 + 43 + po 22)
nosiþ: PAP

SUě

Grünhutová,P.;Humpolíková,P.;Volf,V.;HubeĖáková,L.: ýeský jazyk pro 4. roþník (uþebnice, pracovní sešit);
vydání: 1.
þj.: 25977/2005-22
ze dne: 5.8.2005
platí do: 5.8.2011
cena (v Kþ): 109 + 47

Didaktis
nosiþ: PAP

SUě

Grolichová,S.;Halasová,J.: ýítanka pro 2. roþník základní školy; vydání: 1.
þj.: 20220/2003-22
ze dne: 21.5.2003
platí do: 21.5.2009
cena (v Kþ):

Didaktis
nosiþ: PAP

SUě

Krupárová,P.;Nováková,P.: ýítanka pro 3. roþník základní školy; vydání: 1.
þj.: 21819/2004-22
ze dne: 7.7.2004
platí do: 7.7.2010
cena (v Kþ): 97

Didaktis
nosiþ: PAP

SUě

Juráþková,I.;HubeĖáková,L.: ýítanka pro 4. roþník základní školy; vydání: 1.
þj.: 25978/2005-22
ze dne: 5.8.2005
platí do: 5.8.2011
cena (v Kþ): 139

Didaktis
nosiþ: PAP

SUě

Kozlová,M.;Tarábek,P.;Halasová,J.: PísmenkáĜ, SlabikáĜ, Velká písanka, Malá písanka 1 - 3, PrĤvodce k
uþebnicím pro 1. roþník základní školy; vydání: 1.
þj.: 16359/2002-22
ze dne: 28.3.2002
platí do: 28.3.2008
cena (v Kþ):

Didaktis
nosiþ: PAP

SUě

Halasová,J.: Poþteníþko pro 1. roþník základní školy; vydání: 1.
þj.: 20219/2003-22
ze dne: 20.5.2003
platí do: 20.5.2009

SUě

cena (v Kþ):

Didaktis
nosiþ: PAP

ýížková,M.: Cviky pro nácvik písmen, Cviky pro uvolnČní ruky; vydání: 1.
þj.: 22421/2005-22
ze dne: 16.6.2005
platí do: 16.6.2011

cena (v Kþ): 25 + 19

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Jošt,J.: Cviky zábavné - jednotažky; vydání: 1.
þj.: 22421/2005-22
ze dne: 16.6.2005

cena (v Kþ): 35

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

platí do: 16.6.2011

Konopková,L.;Tenþlová,V.: ýeský jazyk pro 2. roþník (uþebnice 1. a 2. þást, pracovní sešit); vydání: 1.,
platnost doložk y prodloužena
þj.: 26510/2003-22
ze dne: 25.8.2003
platí do: 25.8.2009
cena (v Kþ): 79 + 79 + 49

Fortuna

Konopková,L.;Tenþlová,V.: ýeský jazyk pro 3. roþník (uþebnice 1. a 2. þást, pracovní sešit); vydání: 1.,
platnost doložk y prodloužena
þj.: 26510/2003-22
ze dne: 25.8.2003
platí do: 25.8.2009
cena (v Kþ): 79 + 79 + 49

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Konopková,L.;Lazáková,M.: ýeský jazyk pro 4. roþník (pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 19811/2004-22
ze dne: 25.5.2004
platí do: 25.5.2010
cena (v Kþ): 49

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Konopková,L.;Tenþlová,V.: ýeský jazyk pro 4. roþník (uþebnice 1. a 2. þást); vydání: 1., platnost doložk y
prodloužena
þj.: 26510/2003-22
ze dne: 25.8.2003
platí do: 25.8.2009
cena (v Kþ): 67 + 73

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Konopková,L.;Lazáková,M.: ýeský jazyk pro 5. roþník (pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 22200/2004-22
ze dne: 2.8.2004
platí do: 2.8.2010
cena (v Kþ): 49

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Konopková,L.;Tenþlová,V.: ýeský jazyk pro 5. roþník (uþebnice 1. a 2. þást); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 26510/2003-22
ze dne: 25.8.2003
platí do: 25.8.2009
cena (v Kþ): 76 + 79

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Brukner,J.;ýížková,M.: ýtení pro malé školáky - 4. sešit SlabikáĜe; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
þj.: 21246/2003-22
ze dne: 2.8.2003
platí do: 2.8.2005
cena (v Kþ): 64

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

ýížková,M.: ýtení pro prvĖáþky I; vydání: 1.
þj.: 22421/2005-22
ze dne: 16.6.2005

cena (v Kþ): 105

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

cena (v Kþ): 60

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

ýížková,M. a kol.: Pojćme si þíst - 3. sešit SlabikáĜe; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
þj.: 21246/2003-22
ze dne: 2.8.2003
platí do: 2.8.2005
cena (v Kþ): 59

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Pišlová,S.;ýížková,M.;Linc,V.;Mertin,M.: Pojćme si hrát - 1. sešit SlabikáĜe; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 22421/2005-22
ze dne: 16.6.2005
platí do: 16.6.2011
cena (v Kþ): 60

Fortuna

Soubor pČti cviþných sešitĤ, Soubor pČti písanek pro 1. roþník, VystĜihovací písmenka; vydání: 2., platnost
doložky prodloužena
þj.: 21246/2003-22
ze dne: 2.8.2003
platí do: 2.8.2005
cena (v Kþ): 59 + 59 + 63

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Linc a kol.: Veselá abeceda - 2. sešit SlabikáĜe; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
þj.: 21246/2003-22
ze dne: 2.8.2003
platí do: 2.8.2005
cena (v Kþ): 59

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

ýížková,M.: Písanka 1 - 6; vydání: 1.
þj.: 22421/2005-22
ze dne: 16.6.2005

platí do: 16.6.2011
platí do: 16.6.2011

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě
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Toman,J. a kol.: ýítanka pro 2. roþník ZŠ - ýtení pro radost; vydání: 3., platnost doložky prodloužena
þj.: 31898/99-22
ze dne: 15.11.1999
platí do: 15.11.2005
cena (v Kþ): 75

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Toman,J. a kol.: ýítanka pro 3. roþník ZŠ - ýteme pro potČšení; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
þj.: 31899/99-22
ze dne: 15.11.1999
platí do: 15.11.2005
cena (v Kþ): 79

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Toman,J. a kol.: ýítanka pro 4. roþník ZŠ - Já þtenáĜ a mĤj svČt; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
þj.: 31900/99-22
ze dne: 15.11.1999
platí do: 15.11.2005
cena (v Kþ): 67

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Toman,J. a kol.: ýítanka pro 5. roþník ZŠ - Dobrodružství s þetbou; vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 31901/99-22
ze dne: 15.11.1999
platí do: 15.11.2005
cena (v Kþ): 79

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Hanzová,M.;HutaĜová,I.: ýítanka pro 4. roþník základní školy; vydání: 1.
þj.: 13469/2004/22
ze dne: 16.11.2004
platí do: 16.11.2010

cena (v Kþ): 149

Fragment
nosiþ: PAP

SUě

Hanzová,M.;HutaĜová,I.: ýítanka pro 5. roþník základní školy; vydání: 1.
ze dne: 28.5.2003
platí do: 28.5.2009
þj.: 14156/2003-22

cena (v Kþ): 149

Fragment
nosiþ: PAP

SUě

Žitná,Z.;Wildová,R.: Malý þtenáĜ pro Otu - pro 1. roþník ZŠ (3. díl uþebnice poþáteþního þtení); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
þj.: 16989/2000-22
ze dne: 3.4.2000
platí do: 3.4.2006
cena (v Kþ): 54

Jinan
nosiþ: PAP

SUě

Škorpilová,J.;Wildová,R.: Písanka pro 1. roþník - díl 1, 2, 3, 4, 5; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 16989/2000-22
ze dne: 3.4.2000
platí do: 3.4.2006
cena (v Kþ): 24 (1.díl) + po 15

Jinan
nosiþ: PAP

SUě

Škorpilová,J.;Wildová,R.: První písmenka - pro 1. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 16989/2000-22
ze dne: 3.4.2000
platí do: 3.4.2006
cena (v Kþ): 39

Jinan
nosiþ: PAP

SUě

Žitná,Z.;Škorpilová,J.;Wildová,R.: SlabikáĜ pro 1. roþník ZŠ a OŠ - 2. díl uþebnice poþáteþního þtení;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 16989/2000-22
ze dne: 3.4.2000
platí do: 3.4.2006
cena (v Kþ): 58

Jinan
nosiþ: PAP

SUě

Fialová,Z.;Podzimek,J.: ýítanka s literární výchovou 4; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 20256/2004-22
ze dne: 2.6.2004
platí do: 2.6.2010
cena (v Kþ): 98,5

MOBY DICK
nosiþ: PAP

SUě

Fialová,Z.;Podzimek,J.: ýítanka s literární výchovou 5; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 20256/2004-22
ze dne: 2.6.2004
platí do: 2.6.2010
cena (v Kþ): 98,5

MOBY DICK
nosiþ: PAP

SUě

Mühlhauserová,H.;Janáþková,Z.;PĜíborská,O.: ýeský jazyk 2 (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 13751/2001-22
ze dne: 22.3.2001
platí do: 22.3.2007
cena (v Kþ):

Nová škola
nosiþ: PAP

SUě

PĜíborská,O.;Mühlhauserová,H.: ýeský jazyk 4 (uþebnice a pracovní sešit Poradíš si s pravopisem ?);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 25135/2003-22
ze dne: 18.8.2003
platí do: 18.8.2009
cena (v Kþ): 54 + 32

Nová škola

Chýlová,H. a kol.: ýeský jazyk 5 (uþebnice a pracovní sešity Dokážeš psát bez chyb ?, Pravopis pĜídavných
jmen); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 25136/2003-22
ze dne: 18.8.2003
platí do: 18.8.2009
cena (v Kþ): 52 + 24 + 22

Nová škola
nosiþ: PAP

SUě

Horáková,Z.;Janáþková,Z.;Procházková,E.: ýítanka pro 2. roþník; vydání: 1.
þj.: 12246/2002-22
ze dne: 4.2.2002
platí do: 4.2.2008
cena (v Kþ): 75

Nová škola
nosiþ: PAP

SUě

Janáþková,Z. a kol.: ýítanka pro 3. roþník (uþebnice a písanka 1. a 2. díl); vydání: 1.
þj.: 25101/2002-22
ze dne: 22.8.2002
platí do: 22.8.2008
cena (v Kþ): 75

Nová škola
nosiþ: PAP

SUě

Janáþková,Z. a kol.: ýítanka pro 4. roþník; vydání: 1.
þj.: 18783/2003-22
ze dne: 12.5.2003
platí do: 12.5.2009

cena (v Kþ): 75

Nová škola
nosiþ: PAP

SUě

cena (v Kþ): 95

Nová škola
nosiþ: PAP

SUě

Procházková,E.: Moje první psaní (UvolĖovací cviky s Ĝíkadly); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 22647/2005-22
ze dne: 20.6.2005
platí do: 20.6.2011
cena (v Kþ): 25

Nová škola
nosiþ: PAP

SUě

Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Písanka 1 - 4 pro 1. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 22647/2005-22
ze dne: 20.6.2005
platí do: 20.6.2011
cena (v Kþ): po 14

Nová škola
nosiþ: PAP

SUě

Procházková,E.;Horáková,Z.;Janáþková,Z.: Písanka pro 2. roþník základní školy, 1. a 2. díl; vydání: 1.
þj.: 12246/2002-22
ze dne: 4.2.2002
platí do: 4.2.2008
cena (v Kþ): po 16

Nová škola
nosiþ: PAP

SUě

Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: SlabikáĜ pro 1. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 22647/2005-22
ze dne: 20.6.2005
platí do: 20.6.2011
cena (v Kþ): 90

Nová škola
nosiþ: PAP

SUě

Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Živá abeceda pro 1. roþník ZŠ; vydání: 3., platnost doložky prodloužena
þj.: 22647/2005-22
ze dne: 20.6.2005
platí do: 20.6.2011
cena (v Kþ): 49

Nová škola
nosiþ: PAP

SUě

Hauser,P.;Kneselová,H.;Klímová,K.: ýeský jazyk pro 5. roþník (uþebnice); vydání: 1.
þj.: 32365/2000-22
ze dne: 6.12.2000
platí do: 6.12.2006
cena (v Kþ): 39

Pansofia
nosiþ: PAP

SUě

Horník,L.: Písmenkové pohádky (pracovní sešit k Pohádkovému slabikáĜi); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 32372/2000-22
ze dne: 5.1.2001
platí do: 5.1.2007
cena (v Kþ):

Pansofia

Janáþková,Z. a kol.: ýítanka pro 5. roþník; vydání: 1.
þj.: 25140/2003-22
ze dne: 29.8.2003
platí do: 29.8.2009

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě
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Horník,L.: Pohádkový slabikáĜ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 32372/2000-22
ze dne: 5.1.2001
platí do: 5.1.2007

Pansofia
nosiþ: PAP

SUě

Horník,L.: Pracovní sešit pro druháky (Sbírka úloh z þeského jazyka); vydání: 1.
þj.: 10565/2001-22
ze dne: 22.1.2001
platí do: 22.1.2007
cena (v Kþ): 39

Pansofia
nosiþ: PAP

SUě

Horník,L.: Pracovní sešit z þeského jazyka 4; vydání: 1.
þj.: 10565/2001-22
ze dne: 22.1.2001
platí do: 22.1.2007

cena (v Kþ): 39

Pansofia
nosiþ: PAP

SUě

Horník,L.: Pracovní sešit z þeského jazyka 5; vydání: 1.
þj.: 32365/2000-22
ze dne: 6.12.2000
platí do: 6.12.2006

cena (v Kþ): 39

Pansofia
nosiþ: PAP

SUě

cena (v Kþ):

Taubenhanslová,K.;Ulrychová,I.: ýteme si a hrajeme 1 pro základní školu (tvoĜivá dramatika); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
þj.: 17284/2001-22
ze dne: 10.5.2001
platí do: 10.5.2007
cena (v Kþ): 69

Pansofia

Taubenhanslová,K.;Ulrychová,I.: ýteme si a hrajeme 2 pro základní školu (tvoĜivá dramatika); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
ze dne: 10.5.2001
platí do: 10.5.2007
cena (v Kþ): 69
þj.: 17284/2001-22

Pansofia

Taubenhanslová,K.;Ulrychová,I.: ýteme si a hrajeme 3 pro základní školu (tvoĜivá dramatika); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
þj.: 17284/2001-22
ze dne: 10.5.2001
platí do: 10.5.2007
cena (v Kþ): 69

Pansofia
nosiþ: PAP

SUě

Šrut,P.;Mikulenková,H.: ýeský slabikáĜ pro 1. roþník, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
þj.: 11447/2000-22
ze dne: 18.1.2000
platí do: 18.1.2006
cena (v Kþ): po 48,30

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Mikulenková,H.: Tom a Mimi, Jája a Ota - Písanka 1 a 2, Písanka 3 - ýíslice, Cviky; vydání: 2., platnost
doložky prodloužena
þj.: 11448/2000-22
ze dne: 18.1.2000
platí do: 18.1.2006
cena (v Kþ): po 14,70 +10,50

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

BaĢková,B.;Mikulenková,H.: ýítanka pro 2. roþník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 11450/2000-22
ze dne: 18.1.2000
platí do: 18.1.2006
cena (v Kþ): 94,5

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

BaĢková,B.;Mikulenková,H.: ýítanka pro 3. roþník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 11451/2000-22
ze dne: 18.1.2000
platí do: 18.1.2006
cena (v Kþ): 94,5

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Dorovská,D.;ěeĜichová,V.: ýítanka pro 4. roþník (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 25285/2000-22
ze dne: 15.8.2000
platí do: 15.8.2006
cena (v Kþ): 88,20 + 27,30

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Dorovská,D.;ěeĜichová,V.: ýítanka pro 5. roþník (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 21243/2003-22
ze dne: 7.7.2003
platí do: 7.7.2005
cena (v Kþ): 63 + 23,10

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Šrut,P.;Krejþová,Z.: Otíkova þítanka pro 1. a 2. roþník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 11199/2002-22
ze dne: 15.1.2002
platí do: 15.1.2008
cena (v Kþ): 105

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

BaĢková,B.;Mikulenková,H.: Víš, co þteš? - pracovní sešit k ýítance pro 2. roþník; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 11450/2000-22
ze dne: 18.1.2000
platí do: 18.1.2006
cena (v Kþ): 16,8

Prodos

BaĢková,B.;Mikulenková,H.: Víš, co þteš? - pracovní sešit k ýítance pro 3. roþník; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 11451/2000-22
ze dne: 18.1.2000
platí do: 18.1.2006
cena (v Kþ): 16,8

Prodos

Mikulenková,H. a kol.: ýeský jazyk pro 2. roþník (uþebnice a pracovní sešit 1, 2); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 23003/2003-22
ze dne: 7.7.2003
platí do: 7.7.2005
cena (v Kþ): po 35,70

Prodos

Mikulenková,H. a kol.: ýeský jazyk pro 3. roþník (uþebnice a pracovní sešit 1, 2, 3); vydání: 4., platnost
doložky prodloužena
þj.: 18874/2003-22
ze dne: 7.7.2003
platí do: 7.7.2005
cena (v Kþ): po 35,70

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Mikulenková,H.: ýeský jazyk pro 4. roþník, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
ze dne: 12.5.2004
platí do: 12.5.2010
cena (v Kþ): po 36
þj.: 17554/2004-22

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Hirschová,M.;Mikulenková,H.: ýeský jazyk pro 5. roþník, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
þj.: 15025/2003-22
ze dne: 7.3.2003
platí do: 7.3.2005
cena (v Kþ): po 36

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Mikulenková,H.;Malý,R.: ýeský jazyk 2 (uþebnice a pracovní sešit I, II); vydání: 1.
þj.: 26572/2002-22
ze dne: 23.9.2002
platí do: 23.9.2008
cena (v Kþ): 84 + 50 + 15 + 15

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Mikulenková,H.;Malý,R.: ýeský jazyk 3 (uþebnice a pracovní sešit I, II); vydání: 1.
þj.: 33100/2003-22
ze dne: 30.1.2004
platí do: 30.1.2010
cena (v Kþ): 84 + 50 + 15 + 15

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Mikulenková,H.;Malý,R.: Pracovní sešit ke SlabikáĜi I, II, III; Cviky; Písanky 1, 2, 3; vydání: 1.
þj.: 20086/2004-22
ze dne: 6.8.2004
platí do: 6.8.2010
cena (v Kþ): 15 + 22 + 22 + 15 +
po 17

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Mikulenková,H.;Malý,R.: SlabikáĜ; vydání: 1.
þj.: 20086/2004-22
ze dne: 6.8.2004

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

platí do: 6.8.2010

cena (v Kþ): 92

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě
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Mikulenková,H.;Malý,R.: ýítanka 2 (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 24639/2002-22
ze dne: 23.9.2002
platí do: 23.9.2008

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

Gebhartová,V.;Brukner,J.: ýítanka pro 2. roþník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 21526/2001-22
ze dne: 13.7.2001
platí do: 13.7.2007
cena (v Kþ): 60

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

Doskoþilová,H. a kol.: ýítanka pro 3. roþník základní školy; vydání: 1.
þj.: 26432/2000-22
ze dne: 31.8.2000
platí do: 31.8.2006

cena (v Kþ): 146

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

Havel,J.;HrnþíĜ,S.: ýítanka pro 4. roþník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 21525/2001-22
ze dne: 13.7.2001
platí do: 13.7.2007
cena (v Kþ): 79,8

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

Styblík,V.;DvoĜáková,Z.;Ondrášková,K.: ýeský jazyk pro 2. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 23228/2002-22
ze dne: 21.8.2002
platí do: 21.8.2008
cena (v Kþ): 73

SPN, a.s.

Styblík,V.;DvoĜáková,Z.;Ondrášková,K.,Buriánková,M.: ýeský jazyk pro 2. roþník ZŠ - pracovní sešit;
vydání: 1.
þj.: 21284/2001-22
ze dne: 12.7.2001
platí do: 12.7.2007
cena (v Kþ): 55

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Styblík,V.;DvoĜáková,Z.: ýeský jazyk pro 3. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 23228/2002-22
ze dne: 21.8.2002
platí do: 21.8.2008
cena (v Kþ): 75

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Styblík,V.;DvoĜáková,Z.;Ondrášková,K.,Buriánková,M.: ýeský jazyk pro 3. roþník ZŠ - pracovní sešit;
vydání: 1.
þj.: 31917/2001-22
ze dne: 28.12.2001
platí do: 28.12.2007
cena (v Kþ): 55

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Styblík,V.;DvoĜáková,Z.: ýeský jazyk pro 4. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 23228/2002-22
ze dne: 21.8.2002
platí do: 21.8.2008
cena (v Kþ): 77

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Styblík,V.;DvoĜáková,Z.;Ondrášková,K.,Buriánková,M.: ýeský jazyk pro 4. roþník ZŠ - pracovní sešit;
vydání: 1.
þj.: 23227/2002-22
ze dne: 19.7.2002
platí do: 19.7.2008
cena (v Kþ): 55

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Styblík,V.;DvoĜáková,Z.: ýeský jazyk pro 5. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 23228/2002-22
ze dne: 21.8.2002
platí do: 21.8.2008
cena (v Kþ): 77

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Styblík,V.;DvoĜáková,Z.;Ondrášková,K.,Buriánková,M.: ýeský jazyk pro 5. roþník ZŠ - pracovní sešit;
vydání: 1.
þj.: 14106/2003-22
ze dne: 21.5.2003
platí do: 21.5.2009
cena (v Kþ): 55

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Wagnerová,J.: ýítanka pro prvĖáþky; vydání: 1.
þj.: 23008/2003-22
ze dne: 1.8.2003

cena (v Kþ): 75

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Wagnerová,J.;Wagner,V.: Kresebné uvolĖovací cviky pro prvĖáþky; vydání: 1.
þj.: 23009/2003-22
ze dne: 1.8.2003
platí do: 1.8.2009
cena (v Kþ): 35

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Wagnerová,J.: Písanky pro prvĖáþky (5 ks); vydání: 1.
þj.: 16204/2004-22
ze dne: 7.4.2004
platí do: 7.4.2010

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Wagnerová,J.;Václavoviþová,J.: Uþíme se þíst - pracovní sešit k 1. dílu uþebnice pro 1. roþník ZŠ; vydání: 1.
þj.: 22098/2002-22
ze dne: 21.8.2002
platí do: 21.8.2008
cena (v Kþ): 75

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Wagnerová,J.: Uþíme se þíst - Uþebnice þtení pro 1. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 16204/2004-22
ze dne: 7.4.2004
platí do: 7.4.2010
cena (v Kþ): 59

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

PotĤþková,J.: ýeský jazyk pro 1. tĜídu ZŠ (Živá abeceda, SlabikáĜ, ýítanka, Písanka 1. - 5. díl); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
þj.: 34593/2005-22
ze dne: 6.1.2006
platí do: 6.1.2012
cena (v Kþ): komplet 147

Studio 1+1

PotĤþková,J.: ýeský jazyk pro 2. tĜídu ZŠ (uþebnice 1. a 2. díl, pracovní sešit 1. a 2. díl, Písanky 1. - 3. díl);
vydání: 1.
þj.: 23615/2000-22
ze dne: 24.7.2000
platí do: 24.7.2006
cena (v Kþ): U - 40 a 44, PS - po
49, písanka - po 8,20

Studio 1+1

Mikulenková,H.;Malý,R.: ýítanka 3 (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 18644/2003-22
ze dne: 22.5.2003
platí do: 22.5.2009
Svobodová,J. a kol.: ýeština s pĜekvapením pro 5. roþník ZŠ; vydání: 1.
þj.: 16539/2000-22
ze dne: 30.3.2000
platí do: 30.3.2006

platí do: 1.8.2009

cena (v Kþ): 80 (mČkká vazba),
95 (tvrdá vazba) + 40
cena (v Kþ): 85 (mČkká vazba),
100 (tvrdá vazba) + 40
cena (v Kþ): 139,7

cena (v Kþ): 59

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

PotĤþková,J.: ýeský jazyk pro 3. tĜídu ZŠ (uþebnice 1. a 2. díl, pracovní sešit 1. a 2. díl, Písanky 1. - 3. díl);
vydání: 1.
þj.: 23563/2005-22
ze dne: 20.8.2001
platí do: 20.8.2007
cena (v Kþ): U - 40 a 44, PS - po
49, písanka - po 8,20

Studio 1+1
nosiþ: PAP

SUě

PotĤþková,J.: ýeský jazyk pro 4. roþník ZŠ (uþebnice 1. a 2. díl, pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1.
þj.: 22019/2004-22
ze dne: 11.8.2004
platí do: 11.8.2010
cena (v Kþ): U - 44, PS - po 34

Studio 1+1
nosiþ: PAP

SUě
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PotĤþková,J.: ýítanka pro 3. roþník ZŠ; vydání: 1.
þj.: 23563/2005-22
ze dne: 20.8.2001

cena (v Kþ): 104

Studio 1+1
nosiþ: PAP

SUě

cena (v Kþ): 104

Studio 1+1
nosiþ: PAP

SUě

Hrdliþková,H.;Beránková,E.;Rudolf,S.: ýeský jazyk pro 6. roþník ZŠ a nižší roþníky víceletých gymnázií (I. díl - Alter
Uþivo o jazyce, II. díl - Jazykové projevy, sloh, III. díl - PĜehledy, tabulky, rozbory, cviþení); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
þj.: 13485/2004-22
ze dne: 10.3.2005
platí do: 10.3.2011
cena (v Kþ): 88 + 42 + 44
nosiþ: PAP

SUě

Hrdliþková,H.;Klíma,I. a kol.: ýeský jazyk pro 8. roþník ZŠ a nižší roþníky víceletých gymnázií (I. díl - Uþivo o
jazyce, II. díl - Sloh, sdČlování a výmČna informací, III. díl - PĜehledy, tabulky, rozbory, cviþení);
vydání: 1.
þj.: 27718/2000-22
ze dne: 27.9.2000
platí do: 27.9.2006
cena (v Kþ): 84 + 42 + 44,10

Alter

SUě

Hrdliþková,H. a kol.: ýeský jazyk pro 9. roþník ZŠ a nižší roþníky víceletých gymnázií (I. díl - Uþivo o jazyce,
II. díl - SdČlování a výmČna informací, Sloh, III. díl - PĜehledy, tabulky, rozbory, cviþení); vydání: 1.
þj.: 22889/2001-22
ze dne: 2.10.2001
platí do: 2.10.2007
cena (v Kþ): 84 + 42 + 44,10

Alter

Bradáþová,L.;Horáþková,M. a kol.: ýítanka pro 6. roþník ZŠ, výbČr textĤ; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 31457/2004-22
ze dne: 14.2.2005
platí do: 14.2.2011
cena (v Kþ): mČkká vazba -88,
tvrdá vazba -108,60

Alter

PotĤþková,J.: ýítanka pro 4. roþník ZŠ; vydání: 1.
þj.: 22019/2004-23
ze dne: 11.8.2004

ý

ýj y

p

platí do: 20.8.2007
platí do: 11.8.2010

Český jazyk (2. stupeň)

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

nosiþ: PAP

SUě

Horáþková,M.;Rezutková,H. a kol.: ýítanka pro 8. roþník a nižší roþníky víceletých gymnázií; vydání: 1.
þj.: 27719/2000-22
ze dne: 25.9.2000
platí do: 25.9.2006
cena (v Kþ): mČkká vazba -115,
tvrdá vazba -134,40

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Lískovcová,M.;Rezutková,H. a kol.: ýítanka pro 9. roþník a nižší roþníky víceletých gymnázií; vydání: 1.
þj.: 18479/2001-22
ze dne: 25.6.2001
platí do: 25.6.2007
cena (v Kþ): mČkká vazba -115,
tvrdá vazba -134,40

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Horáþková,M.;Staudková,H. a kol.: Literární výchova pro 6. roþník ZŠ a nižší roþníky víceletých gymnázií
(doplnČk k ýítance pro 6. roþník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 31457/2004-22
ze dne: 14.2.2005
platí do: 14.2.2011
cena (v Kþ): 20

Alter

Horáþková,M.;Staudková,H. a kol.: Literární výchova pro 8. roþník ZŠ a nižší roþníky víceletých gymnázií
(doplnČk k ýítance pro 8. roþník); vydání: 1.
þj.: 27719/2000-22
ze dne: 25.9.2000
platí do: 25.9.2006
cena (v Kþ): 35

Alter

Lískovcová,M.;Staudková,H. a kol.: Literární výchova pro 9. roþník ZŠ a nižší roþníky víceletých gymnázií
(doplnČk k ýítance pro 9. roþník); vydání: 1.
þj.: 18479/2001-22
ze dne: 25.6.2001
platí do: 25.6.2007
cena (v Kþ): 35

Alter
nosiþ: PAP

SUě

ŠtČpán,L;Richter,V.: ýítanka plná humoru pro 6. roþník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 26516/2005-22
ze dne: 8.9.2005
platí do: 8.9.2011
cena (v Kþ): 129

Dialog
nosiþ: PAP

SUě

ŠtČpán,L;Richter,V.: ýítanka plná humoru pro 7. roþník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 26516/2005-22
ze dne: 8.9.2005
platí do: 8.9.2011
cena (v Kþ): 129

Dialog
nosiþ: PAP

SUě

ŠtČpán,L.: ýítanka plná pĜíbČhĤ pro 8. roþník; vydání: 1.
þj.: 18065/2002-22
ze dne: 23.4.2002
platí do: 23.4.2008

cena (v Kþ): 139

Dialog
nosiþ: PAP

SUě

cena (v Kþ): 139

Dialog
nosiþ: PAP

SUě

Havránek;Jedliþka: Struþná mluvnice þeská; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 20368/2003-22
ze dne: 7.7.2003
platí do: 7.7.2009
cena (v Kþ): 107

Fortuna
nosiþ: PAP

Beránková,E.;Lederbuchová,L.: Trocha literární teorie; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 12127/2005-22
ze dne: 3.2.2005
platí do: 3.2.2011
cena (v Kþ): 85

Fortuna
nosiþ: PAP

ýeĖková,J.;Solfronková,J.;Marinková,H.: ýítanka pro 6. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 23033/2004-22
ze dne: 16.9.2004
platí do: 16.9.2010
cena (v Kþ): 69

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

ýeĖková,J.;Dejmalová,K.;Marinková,H.: ýítanka pro 7. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 23033/2004-22
ze dne: 16.9.2004
platí do: 16.9.2010
cena (v Kþ): 69

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

ýeĖková,J.;Jonáková,A.;Marinková,H.: ýítanka pro 8. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 23033/2004-22
ze dne: 16.9.2004
platí do: 16.9.2010
cena (v Kþ): 69

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

ýeĖková,J.;Dejmalová,K.;Jonáková,A.: ýítanka pro 9. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 23033/2004-22
ze dne: 16.9.2004
platí do: 16.9.2010
cena (v Kþ): 69

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Nezkusil,V.: Literární výchova pro 6. - 7. roþník ZŠ - Rozmluvy o svČtČ literatury; vydání: 1.
þj.: 16297/99-22
ze dne: 10.3.1999
platí do: 10.3.2005
cena (v Kþ): 78

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

ŠtČpán,L.: ýítanka plná pĜíbČhĤ pro 9. roþník; vydání: 1.
þj.: 25006/2002-22
ze dne: 21.8.2002
platí do: 21.8.2008

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě
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Nezkusil,V.: Literární výchova pro 8. roþník ZŠ a pro odpovídající roþníky víceletých gymnázií - Úvod do svČta
literatury I, II; vydání: 2. upravené
þj.: 16297/99-22
ze dne: 10.3.1999
platí do: 10.3.2005
cena (v Kþ): 74 + 76

Fortuna

Nezkusil,V.: Literární výchova pro 9. roþník ZŠ a pro odpovídající roþníky víceletých gymnázií - Výpravy do
svČta literatury I, II; vydání: 1.
þj.: 16297/99-22
ze dne: 10.3.1999
platí do: 10.3.2005
cena (v Kþ): 79

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Fucimanová,M.: Sloh pro 6. - 9. roþník ZŠ; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
þj.: 15024/2002-22
ze dne: 7.3.2003
platí do: 7.3.2009
cena (v Kþ): 79

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Hanzová,M.;Žáþek,J.;MČchurová,A.: ýítanka pro 7. roþník základní školy a sekundu víceletého gymnázia;
vydání: 1.
þj.: 12840/98-22
ze dne: 5.6.1998
platí do: 5.6.2004
cena (v Kþ): 109

Fragment
nosiþ: PAP

SUě

Hanzová,M.;Žáþek,J.: ýítanka pro 8. roþník základní školy a tercii víceletého gymnázia; vydání: 1.
þj.: 22278/98-22
ze dne: 14.9.1998
platí do: 14.9.2004
cena (v Kþ): 109

Fragment
nosiþ: PAP

SUě

Hanzová,M.;Žáþek,J.: ýítanka pro 9. roþník základní školy a kvartu víceletého gymnázia; vydání: 1.
þj.: 25284/99-22
ze dne: 9.8.1999
platí do: 9.8.2005
cena (v Kþ): 109

Fragment
nosiþ: PAP

SUě

Krausová,Z.;Teršová,R.: ýeský jazyk pro 6. roþník základní školy a primu víceletého gymnázia; vydání: 1.
þj.: 18641/2003-22
ze dne: 22.5.2003
platí do: 22.5.2009
cena (v Kþ):

Fraus
nosiþ: PAP

SUě

Krausová,Z.;Teršová,R.: ýeský jazyk pro 7. roþník základní školy a sekundu víceletého gymnázia (uþebnice a
pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 23717/2004-22
ze dne: 9.8.2004
platí do: 9.8.2010
cena (v Kþ): 120 + 60

Fraus

Krausová,Z.;Pašková,M.: ýeský jazyk pro 8. roþník základní školy a sekundu víceletého gymnázia (uþebnice
a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 23435/2005-22
ze dne: 19.7.2005
platí do: 19.7.2011
cena (v Kþ): 129 + 60

Fraus
nosiþ: PAP

SUě

Lederbuchová,L.;Beránková,E.: ýítanka pro 6. roþník základní školy a primu víceletého gymnázia; vydání: 1.
þj.: 18984/2003-22
ze dne: 1.8.2003
platí do: 1.8.2009
cena (v Kþ): 129

Fraus
nosiþ: PAP

SUě

Lederbuchová,L.;Beránková,E.: ýítanka pro 7. roþník základní školy a odpovídající roþník víceletého
gymnázia; vydání: 1.
þj.: 23718/2004-22
ze dne: 13.8.2004
platí do: 13.8.2010
cena (v Kþ): 139

Fraus

Lederbuchová,L.;Stehlíková,M.: ýítanka pro 8. roþník základní školy a odpovídající roþník víceletého
gymnázia; vydání: 1.
þj.: 24972/2005-22
ze dne: 5.8.2005
platí do: 5.8.2011
cena (v Kþ): 149

Fraus
nosiþ: PAP

SUě

Uliþný,O. a kol.: ýeský jazyk 6 (uþebnice a Cviþení); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 25970/2005-22
ze dne: 12.1.2006
platí do: 12.1.2012
cena (v Kþ): 74 + 39

Jinan
nosiþ: PAP

SUě

Uliþný,O. a kol.: ýeský jazyk 7 (uþebnice a Cviþení); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 25970/2005-22
ze dne: 12.1.2006
platí do: 12.1.2012
cena (v Kþ): 74 + 39

Jinan
nosiþ: PAP

SUě

Uliþný,O. a kol.: ýeský jazyk 8 (uþebnice a Cviþení); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 25970/2005-22
ze dne: 12.1.2006
platí do: 12.1.2012
cena (v Kþ): 94 + 39

Jinan
nosiþ: PAP

SUě

Uliþný,O. a kol.: ýeský jazyk 9 (uþebnice a Cviþení); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 25970/2005-22
ze dne: 12.1.2006
platí do: 12.1.2012
cena (v Kþ): 89 + 47

Jinan
nosiþ: PAP

SUě

Fialová,Z.;Podzimek,J.: ýítanka s literární výchovou 6; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 20257/2004-22
ze dne: 2.6.2004
platí do: 2.6.2010
cena (v Kþ): 98,5

MOBY DICK
nosiþ: PAP

SUě

Fialová,Z.;Podzimek,J.: ýítanka s literární výchovou 7; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 20257/2004-22
ze dne: 2.6.2004
platí do: 2.6.2010
cena (v Kþ): 105

MOBY DICK
nosiþ: PAP

SUě

Fialová,Z.;Podzimek,J.: ýítanka s literární výchovou 8; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 20257/2004-22
ze dne: 2.6.2004
platí do: 2.6.2010
cena (v Kþ): 105

MOBY DICK
nosiþ: PAP

SUě

Fialová,Z.;Podzimek,J.: ýítanka s literární výchovou 9; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 20257/2004-22
ze dne: 2.6.2004
platí do: 2.6.2010
cena (v Kþ): 105

MOBY DICK
nosiþ: PAP

SUě

Hauser,P. a kol.: ýeština hravČ (Cviþebnice pro 9. roþník ZŠ a nižší gymnázium); vydání: 1.
þj.: 19881/2002-22
ze dne: 28.8.2002
platí do: 28.8.2008
cena (v Kþ): 49

Pansofia
nosiþ: PAP

SUě

Hirschová,M.: ýeský jazyk 6; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 17555/2004-22
ze dne: 12.5.2004
platí do: 12.5.2010

cena (v Kþ): 78

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Hirschová,M.: ýeský jazyk 7; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 17556/2004-22
ze dne: 12.5.2004
platí do: 12.5.2010

cena (v Kþ): 78

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Hirschová,M.: ýeský jazyk 8; vydání: 1.
þj.: 11189/2000-22
ze dne: 19.1.2000

platí do: 19.1.2006

cena (v Kþ): 77,7

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Hirschová,M.: ýeský jazyk 9; vydání: 1.
þj.: 12207/2001-22
ze dne: 19.2.2001

platí do: 19.2.2007

cena (v Kþ): 77,7

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě
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Dorovská,D.;ěeĜichová,V.: ýítanka 6 (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 17557/2004-22
ze dne: 12.5.2004
platí do: 12.5.2010
cena (v Kþ): 133 + 28

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Dorovská,D.;ěeĜichová,V.: ýítanka 7 (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 24813/99-22
ze dne: 2.7.1999
platí do: 2.7.2005
cena (v Kþ): 132,30 + 27,30

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Dorovská,D.;ěeĜichová,V.: ýítanka 8 (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
ze dne: 24.7.2000
platí do: 24.7.2006
cena (v Kþ): 132,30 + 27,30
þj.: 23018/2000-22

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Dorovská,D.;ěeĜichová,V.: ýítanka 9 (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 20485/2001-22
ze dne: 28.6.2001
platí do: 28.6.2007
cena (v Kþ): 147,00 + 39,90

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Šrut,P.;Lukešová,B.;Slavíková,J: ýítanka pro 7. roþník základní školy; vydání: 1.
þj.: 20033/2000-22
ze dne: 26.5.2000
platí do: 26.5.2006
cena (v Kþ): 125

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

Šrut,P.;Lukešová,B.;Slavíková,J: ýítanka pro 8. roþník základní školy; vydání: 1.
þj.: 13867/2001-22
ze dne: 10.5.2001
platí do: 10.5.2007
cena (v Kþ): 125

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

Šrut,P.;Lukešová,B.;Slavíková,J: ýítanka pro 9. roþník základní školy; vydání: 1.
ze dne: 21.8.2002
þj.: 25055/2002-22
platí do: 21.8.2008
cena (v Kþ): 125

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

Müllerová,O.;Hoffmannová,J.;Hoffmann,B.: ýeský jazyk 6 (Mluvnice, Literatura a komunikace, Procviþujeme,
opakujeme); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 22398/2004-22
platí do: 3.8.2010
cena (v Kþ): 89 + 99 + 59
ze dne: 3.8.2004

SPL - Práce

Müllerová,O.;Hoffmannová,J.;Hoffmann,B.: ýeský jazyk 7 (Mluvnice, Literatura a komunikace, Procviþujeme,
opakujeme); vydání: 1.
ze dne: 5.3.1999
platí do: 5.3.2005
þj.: 11303/99-22
cena (v Kþ): 89 + 99 + 59

SPL - Práce

Müllerová,O.;Hoffmannová,J.;Hoffmann,B.: ýeský jazyk 8 (Mluvnice, Literatura a komunikace, Procviþujeme,
opakujeme); vydání: 1.
þj.: 16525/2000-22
ze dne: 30.3.2000
platí do: 30.3.2006
cena (v Kþ): 89 + 99 + 59

SPL - Práce

Müllerová,O.;Hoffmannová,J.;Hoffmann,B.: ýeský jazyk 9 (Mluvnice, Literatura a komunikace, Procviþujeme,
opakujeme); vydání: 1.
þj.: 17283/2001-22
platí do: 28.5.2007
cena (v Kþ): 89 + 119 + 59
ze dne: 28.5.2001

SPL - Práce

Styblík.V. a kol.: ýeský jazyk pro 6. roþník ZŠ a pro odpovídající roþník víceletých gymnázií; vydání: 2.,
platnost doložky prodloužena
þj.: 23226/2002-22
platí do: 11.6.2008
cena (v Kþ): 79
ze dne: 11.6.2002

SPN, a.s.

Styblík,V. a kol.: ýeský jazyk pro 7. roþník ZŠ a pro odpovídající roþník víceletých gymnázií; vydání: 2.,
platnost doložky prodloužena
þj.: 23226/2002-22
ze dne: 11.6.2002
platí do: 11.6.2008
cena (v Kþ): 85

SPN, a.s.

Styblík,V. a kol.: ýeský jazyk pro 8. roþník ZŠ a pro odpovídající roþník víceletých gymnázií; vydání: 2.,
platnost doložky prodloužena
þj.: 23226/2002-22
ze dne: 11.6.2002
platí do: 11.6.2008
cena (v Kþ): 79

SPN, a.s.

Styblík,V. a kol.: ýeský jazyk pro 9. roþník ZŠ a pro odpovídající roþník víceletých gymnázií; vydání: 2.,
platnost doložky prodloužena
þj.: 23226/2002-22
ze dne: 11.6.2002
platí do: 11.6.2008
cena (v Kþ): 79

SPN, a.s.

Soukal,J.: ýítanka pro 6. roþník ZŠ a pro odpovídající roþníky víceletých gymnázií; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 17341/2002-22
ze dne: 12.4.2002
platí do: 12.4.2008
cena (v Kþ): 79

SPN, a.s.

Soukal,J.: ýítanka pro 7. roþník ZŠ a pro odpovídající roþníky víceletých gymnázií; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 17341/2002-22
ze dne: 12.4.2002
platí do: 12.4.2008
cena (v Kþ): 73

SPN, a.s.

Soukal,J.: ýítanka pro 8. roþník ZŠ a pro odpovídající roþníky víceletých gymnázií; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 17341/2002-22
ze dne: 12.4.2002
platí do: 12.4.2008
cena (v Kþ): 95

SPN, a.s.

Soukal,J.: ýítanka pro 9. roþník ZŠ a pro odpovídající roþníky víceletých gymnázií; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 17341/2002-22
ze dne: 12.4.2002
platí do: 12.4.2008
cena (v Kþ): 95

SPN, a.s.

Biþíková,V;Topil,Z.;Šafránek,F.: ýeský jazyk pro 6. roþník (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
ze dne: 2.8.2005
þj.: 25651/2005-22
platí do: 2.8.2011
cena (v Kþ): 96 + 49

Tobiáš
nosiþ: PAP

SUě

Biþíková,V;Topil,Z.;Šafránek,F.: ýeský jazyk pro 7. roþník (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
ze dne: 28.5.2001
þj.: 18340/2001-22
platí do: 28.5.2007
cena (v Kþ): 89 + 41

Tobiáš
nosiþ: PAP

SUě

Biþíková,V;Topil,Z.;Šafránek,F.: ýeský jazyk pro 8. roþník (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 18340/2001-22
cena (v Kþ): 96 + 45
ze dne: 28.5.2001
platí do: 28.5.2007

Tobiáš
nosiþ: PAP

SUě

Biþíková,V;Topil,Z.;Šafránek,F.: ýeský jazyk pro 9. roþník (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 25012/2002-22
ze dne: 23.8.2002
platí do: 23.8.2008
cena (v Kþ): 96 + 69

Tobiáš
nosiþ: PAP

SUě

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě
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Martinková,V.: Literatura 6; vydání: 1.
þj.: 33101/2003-22
ze dne: 10.12.2003

cena (v Kþ): 95

Tripolia
nosiþ: PAP

SUě

Martinková,V.: Literatura 7; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 14338/2005-22
platí do: 30.8.2011
ze dne: 30.8.2005

cena (v Kþ): 95

Tripolia
nosiþ: PAP

SUě

Martinková,V.: Literatura 8; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
þj.: 34594/2005-22
platí do: 22.2.2012
ze dne: 22.2.2006

cena (v Kþ): 90

Tripolia
nosiþ: PAP

SUě

cena (v Kþ): 90

Tripolia
nosiþ: PAP

SUě
SUě

Martinková,V.: Literatura 9; vydání: 1.
ze dne: 9.5.2001
þj.: 11699/2001-22
Martinková,V.: Malá þítanka 6; vydání: 1.
ze dne: 10.12.2003
þj.: 33101/2003-22

platí do: 10.12.2009

platí do: 9.5.2007

cena (v Kþ): 110

Tripolia
nosiþ: PAP

Martinková,V.: Malá þítanka 7; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
ze dne: 30.8.2005
þj.: 14338/2005-22
platí do: 30.8.2011

cena (v Kþ): 90

Tripolia
nosiþ: PAP

SUě

Martinková,V.: Malá þítanka 8; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
þj.: 34594/2005-22
platí do: 22.2.2012
ze dne: 22.2.2006

cena (v Kþ): 95

Tripolia
nosiþ: PAP

SUě

Martinková,V.: Malá þítanka 9; vydání: 1.
þj.: 11699/2001-22
ze dne: 9.5.2001

cena (v Kþ): 80

Tripolia
nosiþ: PAP

SUě

platí do: 10.12.2009

platí do: 9.5.2007

Anglický jazyk
Kelly,M.: Angliþtina po hláskách - uþebnice, pracovní sešit, metodika; vydání: 1.
þj.: 26866/2003-22
platí do: 12.11.2009
cena (v Kþ): 150
ze dne: 12.11.2003

Angliþtina Express
nosiþ: PAP
SUě

Kelly,M.: Angliþtina po písmenkách - uþebnice, pracovní sešit, metodika; vydání: 2., platnost doložky
prodloužena
þj.: 11093/2004-22
ze dne: 23.8.2004
platí do: 23.8.2010
cena (v Kþ): 70

Angliþtina Express

Kelly,M.: Angliþtina po vČtách; vydání: 1.
þj.: 24578/2000-22
ze dne: 3.8.2000

cena (v Kþ): 80

Angliþtina Express
nosiþ: PAP
SUě

Kelly,M.: Blue English, uþebnice pro 8. tĜídu; vydání: 1.
þj.: 26080/2002-22
ze dne: 19.9.2002
platí do: 19.9.2008

cena (v Kþ): 85

Angliþtina Express
nosiþ: PAP
SUě

Kelly,M.: Green English, uþebnice pro 9. tĜídu; vydání: 1.
þj.: 25539/2003-22
ze dne: 2.9.2003
platí do: 2.9.2009

cena (v Kþ): 85

Angliþtina Express
nosiþ: PAP
SUě

Kelly,M.: Red English, uþebnice pro 7. tĜídu; vydání: 1.
þj.: 24136/2001-22
ze dne: 31.8.2001
platí do: 31.8.2007

cena (v Kþ): 85

Angliþtina Express
nosiþ: PAP
SUě

platí do: 3.8.2006

nosiþ: PAP

SUě

Kelly,M.: English 4, uþebnice pro 4. tĜídu ZŠ (uþebnice a pracovní sešit s CD); vydání: 1.
þj.: 31067/2005-22
ze dne: 5.12.2006
platí do: 5.12.2012
cena (v Kþ): 160 + 120

Angliþtina Express
nosiþ: PAP
SUě

Littlejhon,A.;Hicks,D.: Cambridge English for schools - Level Four (Student´s Book 4 + Workbook 4 +
Teacher´s Book 4); vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 16653/2005-22
ze dne: 2.12.2005
platí do: 2.12.2011
cena (v Kþ): 125 + 80 + 298

Cambridge
Univers.Press
nosiþ: PAP
SUě

Join in - 1 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1.
cena (v Kþ): 231 + 132 + 231

Cambridge
Univers.Press
nosiþ: PAP
SUě

cena (v Kþ): 231 + 132 + 231

Cambridge
Univers.Press
nosiþ: PAP
SUě

cena (v Kþ): 231 + 132 + 231

Cambridge
Univers.Press
nosiþ: PAP
SUě

cena (v Kþ): 231 + 132 + 231

Cambridge
Univers.Press
nosiþ: PAP
SUě

þj.: 24444/2000-22

ze dne: 31.7.2000

platí do: 31.7.2006

Join in - 2 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1.
þj.: 24444/2000-22

ze dne: 31.7.2000

platí do: 31.7.2006

Join in - 3 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1.
þj.: 24444/2000-22

ze dne: 31.7.2000

platí do: 31.7.2006

Join in - Starter (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1.
þj.: 24444/2000-22

ze dne: 31.7.2000

platí do: 31.7.2006

Littlejhon,A.;Hicks,D.: Cambridge English Worldwide - Level 1 (Student´s Book + Practice Book + Teacher´s
Book); vydání: 1.
þj.: 27708/2000-22
ze dne: 22.9.2000
platí do: 22.9.2006
cena (v Kþ): 170 + 100 + 273

Cambridge
Univers.Press
nosiþ: PAP
SUě

Littlejhon,A.;Hicks,D.: Cambridge English Worldwide - Level 2 (Student´s Book + Practice Book + Teacher´s
Book); vydání: 1.
þj.: 27708/2000-22
ze dne: 22.9.2000
platí do: 22.9.2006
cena (v Kþ): 170 + 100 + 273

Cambridge
Univers.Press
nosiþ: PAP
SUě

Littlejhon,A.;Hicks,D.: Cambridge English Worldwide - Level 3 (Student´s Book + Practice Book + Teacher´s
Book); vydání: 1.
þj.: 27708/2000-22
ze dne: 22.9.2000
platí do: 22.9.2006
cena (v Kþ): 170 + 100 + 273

Cambridge
Univers.Press
nosiþ: PAP
SUě
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Littlejhon,A.;Hicks,D.: Cambridge English Worldwide - Starter (Student´s Book + Practice Book + Teacher´s
Book); vydání: 1.
þj.: 27708/2000-22
ze dne: 22.9.2000
platí do: 22.9.2006
cena (v Kþ): 170 + 100 + 273

Cambridge
Univers.Press
nosiþ: PAP
SUě

Littlejhon,A.;Hicks,D.: Primary Colours 1; vydání: 1.
cena (v Kþ):

Cambridge
Univers.Press
nosiþ: PAP
SUě

cena (v Kþ):

Cambridge
Univers.Press
nosiþ: PAP
SUě

cena (v Kþ):

Cambridge
Univers.Press
nosiþ: PAP
SUě

cena (v Kþ):

Cambridge
Univers.Press
nosiþ: PAP
SUě

þj.: 30949/2004-22

ze dne: 11.2.2004

platí do: 11.2.2010

Littlejhon,A.;Hicks,D.: Primary Colours 2; vydání: 1.
þj.: 30949/2004-22

ze dne: 11.2.2004

platí do: 11.2.2010

Littlejhon,A.;Hicks,D.: Primary Colours 3; vydání: 1.
þj.: 30949/2004-22

ze dne: 11.2.2004

platí do: 11.2.2010

Littlejhon,A.;Hicks,D.: Primary Colours Starter; vydání: 1.
þj.: 30949/2004-22

ze dne: 11.2.2004

platí do: 11.2.2010

Kociánová,Z.: New English for you 1 - angliþtina pro 4. roþník ZŠ (Pupil´s Book, Workbook 1. a 2. þást,
Teacher´s Notes, audiokazeta); vydání: 1.
þj.: 15792/2004-22
ze dne: 24.5.2004
platí do: 24.5.2010
cena (v Kþ): 103 + 79 + 225 +
160
Kociánová,Z.: New English for you 2 - angliþtina pro 5. roþník ZŠ (Pupil´s Book, Workbook 1. a 2. þást,
Teacher´s Notes, audiokazeta); vydání: 1.
þj.: 15792/2004-22
ze dne: 24.5.2004
platí do: 24.5.2010
cena (v Kþ): 103 + 79 + 225 +
160
Kociánová,Z.: New English for you 3 - angliþtina pro 6. roþník ZŠ (Pupil´s Book, Workbook 1. a 2. þást,
Teacher´s Notes, audiokazeta); vydání: 1.
þj.: 19919/2004-22
ze dne: 25.6.2004
platí do: 25.6.2010
cena (v Kþ): 103 + 79 + 225 +
160

Educi
nosiþ: PAP

SUě

Educi
nosiþ: PAP

SUě

Educi
nosiþ: PAP

SUě

Kociánová,Z.: New English for you 4 - angliþtina pro 7. roþník ZŠ (Pupil´s Book, Workbook, Teacher´s Notes);
vydání: 1.
þj.: 22285/2005-22
ze dne: 26.7.2005
platí do: 26.7.2011
cena (v Kþ): 125 + 80 + 298

Educi

Gray,E.;Evans,V.: Welcome 1 (uþebnice, anglicko-þeský slovník, cviþebnice, alphabet booklet, uþitelská
pĜíruþka, sada obrázkĤ, sada kazet pro uþitele); vydání: 1.
þj.: 19080/2003-22
ze dne: 30.6.2003
platí do: 30.6.2009
cena (v Kþ): 295 + 0 + 145 + 0 +
195 + 435 + 590

Express Publishing

Gray,E.;Evans,V.: Welcome 2 (uþebnice, anglicko-þeský slovník, cviþebnice, uþitelská pĜíruþka, sada
obrázkĤ, sada kazet pro uþitele); vydání: 1.
þj.: 19080/2003-22
ze dne: 30.6.2003
platí do: 30.6.2009
cena (v Kþ): 295 + 0 + 160 + 200
+ 435 + 590
Gray,E.;Evans,V.: Welcome 3 (uþebnice, anglicko-þeský slovník, cviþebnice, uþitelská pĜíruþka, sada
obrázkĤ, sada kazet pro uþitele); vydání: 1.
þj.: 19080/2003-22
ze dne: 30.6.2003
platí do: 30.6.2009
cena (v Kþ): 295 + 0 + 155 + 225
+ 445 + 460
Gray,E.;Evans,V.: Welcome Plus 1 (uþebnice, anglicko-þeský slovník, cviþebnice, alphabet booklet, uþitelská
pĜíruþka, sada obrázkĤ, sada kazet pro uþitele); vydání: 1.
þj.: 22676/2003-22
ze dne: 30.6.2003
platí do: 30.6.2009
cena (v Kþ): 200 + 0 + 145 + 0 +
85 + 210 + 295
Gray,E.;Evans,V.: Welcome Plus 2 (uþebnice, anglicko-þeský slovník, cviþebnice, uþitelská pĜíruþka, sada
obrázkĤ, sada kazet pro uþitele); vydání: 1.
þj.: 22676/2003-22
ze dne: 30.6.2003
platí do: 30.6.2009
cena (v Kþ): 215 + 0 + 150 + 95 +
210 + 295
Gray,E.;Evans,V.: Welcome Plus 3 (uþebnice, anglicko-þeský slovník, cviþebnice, uþitelská pĜíruþka, sada
obrázkĤ, sada kazet pro uþitele); vydání: 1.
þj.: 22676/2003-22
ze dne: 30.6.2003
platí do: 30.6.2009
cena (v Kþ): 240 + 0 + 160 + 100
+ 210 + 295
Gray,E.;Evans,V.: Welcome Plus 4 (uþebnice, anglicko-þeský slovník, cviþebnice, uþitelská pĜíruþka, sada
obrázkĤ, sada kazet pro uþitele); vydání: 1.
þj.: 22676/2003-22
ze dne: 30.6.2003
platí do: 30.6.2009
cena (v Kþ): 255 + 0 + 165 + 110
+ 210 + 295
Gray,E.;Evans,V.: Welcome Plus 5 (uþebnice, anglicko-þeský slovník, cviþebnice, uþitelská pĜíruþka, sada
obrázkĤ, sada kazet pro uþitele); vydání: 1.
þj.: 22676/2003-22
ze dne: 30.6.2003
platí do: 30.6.2009
cena (v Kþ): 270 + 0 + 165 + 155
+ 210 + 295

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

Express Publishing
nosiþ: PAP

SUě

Express Publishing
nosiþ: PAP

SUě

Express Publishing
nosiþ: PAP

SUě

Express Publishing
nosiþ: PAP

SUě

Express Publishing
nosiþ: PAP

SUě

Express Publishing
nosiþ: PAP

SUě

Express Publishing
nosiþ: PAP

SUě
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Gray,E.;Evans,V.: Welcome Plus 6 (uþebnice, anglicko-þeský slovník, cviþebnice, uþitelská pĜíruþka, sada
obrázkĤ, sada kazet pro uþitele); vydání: 1.
þj.: 22676/2003-22
ze dne: 30.6.2003
platí do: 30.6.2009
cena (v Kþ): 285 + 0 + 175 + 125
+ 210 + 295

Express Publishing

Evans,V.;O´Sullivan,N.: Click On 1 (uþebnice, anglicko-þeský slovník, cviþebnice, uþitelská pĜíruþka, testy s
klíþem, sada kazet pro uþitele); vydání: 1.
þj.: 22677/2003-22
ze dne: 30.6.2003
platí do: 30.6.2009
cena (v Kþ): 335 + 0 + 210 + 645
+ 100 + 590

Express Publishing

Evans,V.;O´Sullivan,N.: Click On 2 (uþebnice, anglicko-þeský slovník, cviþebnice, uþitelská pĜíruþka, testy s
klíþem, sada kazet pro uþitele); vydání: 1.
þj.: 22677/2003-22
ze dne: 30.6.2003
platí do: 30.6.2009
cena (v Kþ): 375 + 0 + 220 + 680
+ 100 + 460
Evans,V.;O´Sullivan,N.: Click On 3 (uþebnice, anglicko-þeský slovník, cviþebnice, uþitelská pĜíruþka, testy s
klíþem, sada kazet pro uþitele); vydání: 1.
þj.: 22677/2003-22
ze dne: 30.6.2003
platí do: 30.6.2009
cena (v Kþ): 395 + 0 + 245 + 750
+ 105 + 765

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

Express Publishing
nosiþ: PAP

SUě

Express Publishing
nosiþ: PAP

SUě

Betáková,L.;DvoĜáková,K.: Angliþtina 6 - Way to Win (uþebice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 14348/2005-22
ze dne: 11.5.2005
platí do: 11.5.2011
cena (v Kþ): 159 + 99

Fraus
nosiþ: PAP

SUě

Karásková,M.;Šádek,J.: Start with Click 1 (uþebnice, pracovní sešit, metodická pĜíruþka, 2 audiokazety);
vydání: 1.
þj.: 17412/2002-22
ze dne: 10.4.2002
platí do: 10.4.2008
cena (v Kþ): 129 + 89 + ? + 350

Fraus

Karásková,M.;Šádek,J.: Start with Click 2 (uþebnice, pracovní sešit, metodická pĜíruþka, 2 audiokazety, 2
CD); vydání: 1.
þj.: 24305/2003-22
ze dne: 5.8.2003
platí do: 5.8.2009
cena (v Kþ):

Fraus
nosiþ: PAP

SUě

Dooley,J.;Evans,V.: Blockbuster 1 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1.
þj.: 24785/2005-22
ze dne: 27.9.2005
platí do: 27.9.2011
cena (v Kþ): 195 + 135 + 335

Infoa
nosiþ: PAP

SUě

Dooley,J.;Evans,V.: Sail Away 1 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1.
þj.: 24785/2005-22
ze dne: 27.9.2005
platí do: 27.9.2011
cena (v Kþ): 195 + 135 + 335

Infoa
nosiþ: PAP

SUě

Dooley,J.;Evans,V.: Sail Away 2 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book); vydání: 1.
þj.: 24785/2005-22
ze dne: 27.9.2005
platí do: 27.9.2011
cena (v Kþ): 195 + 135 + 335

Infoa
nosiþ: PAP

SUě

Harris,M.;Mower,D.: World Club 1 (Student´s Book, Activity Book, Teacher´s File, Class Audio Cassette);
vydání: 1.
þj.: 21925/2004-22
ze dne: 20.10.2004
platí do: 20.10.2010
cena (v Kþ): 288 + 134 + 584 +
po 189

Longman

Harris,M.;Mower,D.: World Club 2 (Student´s Book, Activity Book, Teacher´s File, Class Audio Cassette);
vydání: 1.
þj.: 21925/2004-22
ze dne: 20.10.2004
platí do: 20.10.2010
cena (v Kþ): 288 + 134 + 584 +
po 189

Longman

Harris,M.;Mower,D.: World Club 3 (Student´s Book, Activity Book, Teacher´s File, Class Audio Cassette);
vydání: 1.
þj.: 21925/2004-22
ze dne: 20.10.2004
platí do: 20.10.2010
cena (v Kþ): 288 + 134 + 584 +
po 402

Longman

Harris,M.;Mower,D.: World Club Intermediate (Student´s Book, Activity Book, Teacher´s File, Class Audio
Cassette); vydání: 1.
þj.: 21925/2004-22
ze dne: 20.10.2004
platí do: 20.10.2010
cena (v Kþ): 288 + 134 + 584 +
po 402

Longman

Ashworth,J.;Clark,J.: Stepping Stones 1 (Course Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassettes); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
þj.: 25540/2003-22
ze dne: 1.9.2003
platí do: 1.9.2009
cena (v Kþ): 215 + 159 + 417 +
391

Longman

Ashworth,J.;Clark,J.: Stepping Stones 2 (Course Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassettes); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
þj.: 25540/2003-22
ze dne: 1.9.2003
platí do: 1.9.2009
cena (v Kþ): 215 + 159 + 417 +
391

Longman
nosiþ: PAP

SUě

Bradshaw,Coralyn;Hadfield,Jill: Excellent ! 1 (Activity Book, Pupils´ Book); vydání: 1.
þj.: 18037/2004-22
ze dne: 2.7.2004
platí do: 2.7.2010
cena (v Kþ):

Longman
nosiþ: PAP

SUě

Bradshaw,Coralyn;Hadfield,Jill: Excellent ! 2 (Activity Book, Pupils´ Book); vydání: 1.
þj.: 18037/2004-22
ze dne: 2.7.2004
platí do: 2.7.2010
cena (v Kþ):

Longman
nosiþ: PAP

SUě

Bradshaw,Coralyn;Hadfield,Jill: Excellent ! 3 (Activity Book, Pupils´ Book); vydání: 1.
þj.: 18037/2004-22
ze dne: 2.7.2004
platí do: 2.7.2010
cena (v Kþ):

Longman
nosiþ: PAP

SUě

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě
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Skinner,C.: Excellent ! Starter (Pupils´ Book); vydání: 1.
þj.: 18037/2004-22
ze dne: 2.7.2004
platí do: 2.7.2010
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cena (v Kþ):

Longman
nosiþ: PAP

SUě

Skinner,C.;Bogucka,M.;Lesnikowska,E.;Niedzwiecka,K.;Date,O.: Friends 1 (uþebnice a pracovní sešit);
vydání: 1.
þj.: 25632/2004-22
ze dne: 4.11.2004
platí do: 4.11.2010
cena (v Kþ): 302 + 187

Longman
nosiþ: PAP

SUě

Skinner,C.;Kilbey,L.: Friends 2 (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 25632/2004-22
ze dne: 4.11.2004
platí do: 4.11.2010

SUě

cena (v Kþ): 302 + 187

Longman
nosiþ: PAP

Kilbey,L.;Skinner,C.: Friends 3 (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 25632/2004-22
ze dne: 4.11.2004
platí do: 4.11.2010

cena (v Kþ): 302 + 187

Longman
nosiþ: PAP

SUě

Skinner,C.: Friends Starter (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 25632/2004-22
ze dne: 4.11.2004
platí do: 4.11.2010

cena (v Kþ): 302 + 187

Longman
nosiþ: PAP

SUě

Kilbey,L.: Energy 1 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book, kazety, CD); vydání: 1.
þj.: 16653/2005-22
ze dne: 6.6.2005
platí do: 6.6.2011
cena (v Kþ): 343 + 202 + 652

Longman
nosiþ: PAP

SUě

Kilbey,L.: Energy 2 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book, kazety, CD); vydání: 1.
þj.: 16653/2005-22
ze dne: 6.6.2005
platí do: 6.6.2011
cena (v Kþ): 343 + 202 + 652

Longman
nosiþ: PAP

SUě

Kilbey,L.: Energy 3 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book, kazety, CD); vydání: 1.
þj.: 16653/2005-22
ze dne: 6.6.2005
platí do: 6.6.2011
cena (v Kþ): 343 + 202 + 652

Longman
nosiþ: PAP

SUě

Echevarria,C;Trelles,E.;Montgomery,E.: Top Mark 1 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book, kazety);
vydání: 1.
þj.: 14958/2005-22
ze dne: 17.5.2005
platí do: 17.5.2011
cena (v Kþ): 428 + 256 + 748 +
196

Longman

Echevarria,C;Trelles,E.;Montgomery,E.: Top Mark 2 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book, kazety);
vydání: 1.
þj.: 14958/2005-22
ze dne: 17.5.2005
platí do: 17.5.2011
cena (v Kþ): 428 + 256 + 748 +
196

Longman

Echevarria,C;Trelles,E.;Montgomery,E.: Top Mark 3 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book, kazety);
vydání: 1.
þj.: 14958/2005-22
ze dne: 17.5.2005
platí do: 17.5.2011
cena (v Kþ): 428 + 256 + 748 +
196

Longman

Echevarria,C;Trelles,E.;Montgomery,E.: Top Mark 4 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book, kazety);
vydání: 1.
þj.: 14958/2005-22
ze dne: 17.5.2005
platí do: 17.5.2011
cena (v Kþ): 428 + 256 + 748 +
196

Longman
nosiþ: PAP

SUě

Worrall,A.: English Adventure 1 (uþebnice, pracovní sešit, pĜíruþka pro uþitele, CD, kazety); vydání: 1.
þj.: 21224/2005-22
ze dne: 31.1.2006
platí do: 31.1.2012
cena (v Kþ): 428 + 256 + 0 + 196
+ 196

Longman
nosiþ: PAP

SUě

Worrall,A.: English Adventure 2 (uþebnice, pracovní sešit, pĜíruþka pro uþitele, CD, kazety); vydání: 1.
þj.: 21224/2005-22
ze dne: 31.1.2006
platí do: 31.1.2012
cena (v Kþ): 428 + 256 + 0 + 196
+ 196

Longman
nosiþ: PAP

SUě

Hearn,I.: English Adventure 3 (uþebnice, pracovní sešit, pĜíruþka pro uþitele, CD, kazety); vydání: 1.
þj.: 21224/2005-22
ze dne: 31.1.2006
platí do: 31.1.2012
cena (v Kþ): 428 + 256 + 0 + 196
+ 196

Longman
nosiþ: PAP

SUě

Hearn,I.: English Adventure 4 (uþebnice, pracovní sešit, pĜíruþka pro uþitele, CD, kazety); vydání: 1.
þj.: 21224/2005-22
ze dne: 31.1.2006
platí do: 31.1.2012
cena (v Kþ): 428 + 256 + 0 + 196
+ 196

Longman
nosiþ: PAP

SUě

Bruni,Ch.: English Adventure Starter A (uþebnice, pracovní sešit, pĜíruþka pro uþitele, CD, kazety); vydání: 1.
þj.: 21224/2005-22
ze dne: 31.1.2006
platí do: 31.1.2012
cena (v Kþ): 428 + 256 + 0 + 196
+ 196

Longman
nosiþ: PAP

SUě

Bruni,Ch.: English Adventure Starter B (uþebnice, pracovní sešit, pĜíruþka pro uþitele, CD, kazety); vydání: 1.
þj.: 21224/2005-22
ze dne: 31.1.2006
platí do: 31.1.2012
cena (v Kþ): 428 + 256 + 0 + 196
+ 196

Longman
nosiþ: PAP

SUě

Garton-Sprenger,J.;Mendelsohn,K.: Shine 1 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book); vydání: 1.
þj.: 21378/2000-22
ze dne: 15.6.2000
platí do: 15.6.2006
cena (v Kþ): 212 + 158 + 533

Macmillan
nosiþ: PAP

SUě

Garton-Sprenger,J.;Mendelsohn,K.: Shine 2 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book); vydání: 1.
þj.: 21378/2000-22
ze dne: 15.6.2000
platí do: 15.6.2006
cena (v Kþ): 212 + 158 + 533

Macmillan
nosiþ: PAP

SUě

Garton-Sprenger,J.;Mendelsohn,K.: Shine 3 (Student´s Book, Woorkbook, Teacher´s Book); vydání: 1.
þj.: 21378/2000-22
ze dne: 15.6.2000
platí do: 15.6.2006
cena (v Kþ): 212 + 158 + 533

Macmillan
nosiþ: PAP

SUě

Perrett,J.;Covill,Ch.: Brilliant 1 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1.
þj.: 17445/2002-22
ze dne: 11.4.2002
platí do: 11.4.2008
cena (v Kþ): 221 + 152 + 378 +
260

Macmillan
nosiþ: PAP

SUě

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě
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Perrett,J.;Covill,Ch.: Brilliant 2 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1.
þj.: 17445/2002-22
ze dne: 11.4.2002
platí do: 11.4.2008
cena (v Kþ): 221 + 152 + 378 +
260

Macmillan
nosiþ: PAP

SUě

Perrett,J.;Covill,Ch.: Brilliant 3 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1.
þj.: 17445/2002-22
ze dne: 11.4.2002
platí do: 11.4.2008
cena (v Kþ): 221 + 152 + 378 +
260

Macmillan
nosiþ: PAP

SUě

Perrett,J.;Covill,Ch.: Brilliant 4 (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1.
þj.: 17445/2002-22
ze dne: 11.4.2002
platí do: 11.4.2008
cena (v Kþ): 221 + 152 + 378 +
260

Macmillan
nosiþ: PAP

SUě

Vince,M.;West,J.: Smart Elementary (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1.
þj.: 17446/2002-22
ze dne: 11.4.2002
platí do: 11.4.2008
cena (v Kþ): 246 + 141 + 426 +
260

Macmillan
nosiþ: PAP

SUě

Vince,M.;West,J.: Smart Starter, Elementary (Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette);
vydání: 1.
þj.: 17446/2002-22
ze dne: 11.4.2002
platí do: 11.4.2008
cena (v Kþ): 246 + 141 + 426 +
260

Macmillan

Kociánová,Z.: English for you 3 (Pupil´s Book, Workbook 1. a 2. þást, Teacher´s Notes, audiokazeta);
vydání: 1.
þj.: 25244/2004-22
ze dne: 11.11.2004
platí do: 11.11.2010
cena (v Kþ): 98 + 44 a 46 + 150 +
po 160

Mgr. Petr Kocián

Kociánová,Z.: English for you 4 (Pupil´s Book, Workbook 1. a 2. þást, Teacher´s Notes, 2 audiokazety);
vydání: 1.
þj.: 15057/2000-22
ze dne: 13.3.2000
platí do: 13.3.2006
cena (v Kþ): 140 + 55 + 180 + po
153

Mgr. Petr Kocián

Mitchell,H.Q.;Parker,S.: ZOOM A (Student´s Book, Work Book with CD-ROM, Teacher´s Book, 2 Class
Cassettes, Student´s Cassette); vydání: 1.
þj.: 13928/2004-22
ze dne: 20.10.2004
platí do: 20.10.2010
cena (v Kþ): 220 + 130

MM Publications

Mitchell,H.Q.;Parker,S.: ZOOM B (Student´s Book, Work Book with CD-ROM, Teacher´s Book, 2 Class
Cassettes, Student´s Cassette); vydání: 1.
þj.: 13928/2004-22
ze dne: 20.10.2004
platí do: 20.10.2010
cena (v Kþ): 220 + 130

MM Publications

Mitchell,H.Q.;Parker,S.: ZOOM C (Student´s Book, Work Book with CD-ROM, Teacher´s Book, 2 Class
Cassettes, Student´s Cassette); vydání: 1.
þj.: 13928/2004-22
ze dne: 20.10.2004
platí do: 20.10.2010
cena (v Kþ): 220 + 130

MM Publications

Mitchell,H.Q.;Scott,S.: Say Yes ! (1. díl); vydání: 1.
þj.: 13929/2004-22
ze dne: 8.11.2004
platí do: 8.11.2010

cena (v Kþ): 320

MM Publications
nosiþ: PAP
SUě

Mitchell,H.Q.;Scott,S.: Say Yes ! (2. díl); vydání: 1.
þj.: 13929/2004-22
ze dne: 8.11.2004
platí do: 8.11.2010

cena (v Kþ): 320

MM Publications
nosiþ: PAP
SUě

Mitchell,H.Q.;Scott,S.: Say Yes ! (3. díl); vydání: 1.
þj.: 13929/2004-22
ze dne: 8.11.2004
platí do: 8.11.2010

cena (v Kþ): 320

MM Publications
nosiþ: PAP
SUě

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

Strange,D.: Chatterbox 1 - Pupil´s Book 1, Teacher´s Book 1, Activity Book 1, Cassette; vydání: platnost
doložky prodloužena
þj.: 31229/2001-22
ze dne: 3.12.2001
platí do: 3.12.2007
cena (v Kþ): 184 + 170 + 118

Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě

Strange,D.: Chatterbox 2 - Pupil´s Book 2, Teacher´s Book 2, Activity Book 2, Cassette; vydání: platnost
doložky prodloužena
þj.: 31229/2001-22
ze dne: 3.12.2001
platí do: 3.12.2007
cena (v Kþ): 184 + 170 + 118

Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě

Holderness,J.A.: Chatterbox 3 - Pupil´s Book 3, Teacher´s Book 3, Activity Book 3, Cassette; vydání: platnost
doložky prodloužena
þj.: 31229/2001-22
ze dne: 3.12.2001
platí do: 3.12.2007
cena (v Kþ): 196 + 174 + 118

Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě

Holderness,J.A.: Chatterbox 4 - Pupil´s Book 4, Teacher´s Book 4, Activity Book 4, Cassette; vydání: platnost
doložky prodloužena
þj.: 31229/2001-22
ze dne: 3.12.2001
platí do: 3.12.2007
cena (v Kþ): 196 + 174 + 118

Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě

Norman,W.: Open doors 1 - Student´s Book 1, Teacher´s Book 1, Workbook 1, Teacher´s Pack, Cassette;
vydání: platnost doložky prodloužena
þj.: 17698/2003-22
ze dne: 11.4.2003
platí do: 11.4.2009
cena (v Kþ): 177 + 299 + 104 + 0

Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě

Norman,W.: Open doors 2 - Student´s Book 2, Teacher´s Book 2, Workbook 2, Cassette; vydání: platnost
doložky prodloužena
þj.: 17698/2003-22
ze dne: 11.4.2003
platí do: 11.4.2009
cena (v Kþ): 188 + 299 + 104

Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě

Norman,W.: Open doors 3 - Student´s Book 3, Teacher´s Book 3, Workbook 3, Cassette; vydání: platnost
doložky prodloužena
þj.: 17698/2003-22
ze dne: 11.4.2003
platí do: 11.4.2009
cena (v Kþ): 207 + 318 + 104

Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě
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Hutchinson,T.: Project 3 (Student´s Book, Pracovní sešit, Teacher´s Book); vydání: 1.
þj.: 28833/2000-22

ze dne: 12.10.2000

platí do: 12.10.2006

cena (v Kþ): 199 + 110 + 396

Shipton,P.: Chit Chat 1 (uþebnice, cviþebnice, metodická pĜíruþka, obrázkové karty, audiokazety); vydání: 1.
þj.: 19618/2002-22

ze dne: 20.5.2002

platí do: 20.5.2008

cena (v Kþ):

Shipton,P.: Chit Chat 2 (uþebnice, cviþebnice, metodická pĜíruþka, 2 audiokazety); vydání: 1.
þj.: 28107/2002-22

ze dne: 18.10.2002

platí do: 18.10.2008

cena (v Kþ): 199 + 150 + 197 +
160

Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě
Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě
Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě

Hutchinson,T.: Project 1 (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, Testy 1-3); vydání: 2.,
pĜepracované
þj.: 22091/2002-22
ze dne: 15.7.2002
platí do: 15.7.2008
cena (v Kþ): 238 + 130 + 282 +
320 + 0

Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě

Hutchinson,T.: Project 2 (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, Testy 1-3); vydání: 2.,
pĜepracované
þj.: 22091/2002-22
ze dne: 15.7.2002
platí do: 15.7.2008
cena (v Kþ): 238 + 130 + 282 +
320 + 0

Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě

Hutchinson,T.: Project 3 (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, Testy 1-3); vydání: 2.,
pĜepracované
þj.: 22091/2002-22
ze dne: 15.7.2002
platí do: 15.7.2008
cena (v Kþ): 238 + 130 + 282 +
320 + 0

Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě

Hutchinson,T.: Project 4 (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, Testy 1-3); vydání: 2.,
pĜepracované
þj.: 22091/2002-22
ze dne: 15.7.2002
platí do: 15.7.2008
cena (v Kþ): 238 + 130 + 282 +
320 + 0

Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě

Hutchinson,T.: Project Plus (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes); vydání: 2.,
pĜepracované
þj.: 22091/2002-22
ze dne: 15.7.2002
platí do: 15.7.2008
cena (v Kþ): 238 + 130 + 282 +
320

Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě

Bowler,B.;Parminter,S.: Happy Earth 1 (Class Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1.

Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě

þj.: 14777/2004-22

ze dne: 2.6.2004

platí do: 2.6.2010

cena (v Kþ): 278 + 155 + 199 +
320

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

ze dne: 2.6.2004

platí do: 2.6.2010

cena (v Kþ): 278 + 155 + 199 +
320

Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě

Maidment,S.;Roberts,L.: Happy House 1 (Class Book, Teacher´s Book, Teacher´s Resource Pack, Cassette);
vydání: 1.
þj.: 14777/2004-22
ze dne: 2.6.2004
platí do: 2.6.2010
cena (v Kþ): 239 + 199 + 311 +
160

Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě

Maidment,S.;Roberts,L.: Happy House 2 (Class Book, Activity Book, Teacher´s Book, Teacher´s Resource
Pack, Cassette); vydání: 1.
þj.: 14777/2004-22
ze dne: 2.6.2004
platí do: 2.6.2010
cena (v Kþ): 239 + 137 + 199 +
311 + 160

Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě

Maidment,S.;Roberts,L.: Happy Street 1 (Class Book, Activity Book, Teacher´s Book, Teacher´s Resource
Pack, Cassette); vydání: 1.
þj.: 14777/2004-22
ze dne: 2.6.2004
platí do: 2.6.2010
cena (v Kþ): 260 + 155 + 199 +
311 + 320

Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě

Maidment,S.;Roberts,L.: Happy Street 2 (Class Book, Activity Book, Teacher´s Book, Cassette); vydání: 1.

Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě

þj.: 14777/2004-22

ze dne: 2.6.2004

platí do: 2.6.2010

cena (v Kþ): 260 + 155 + 199 +
320

Whitney,N.: Dream Team 1 (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, 2 CDs, Teacher´s
Resource Pack; vydání: 1.
þj.: 20532/2005-22
ze dne: 5.9.2005
platí do: 5.9.2011
cena (v Kþ): 245 + 140 + 331 +
330 + 330

Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě

Whitney,N.: Dream Team 2 (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, 2 CDs, Teacher´s
Resource Pack; vydání: 1.
þj.: 20532/2005-22
ze dne: 5.9.2005
platí do: 5.9.2011
cena (v Kþ): 245 + 140 + 331 +
330 + 330

Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě
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Whitney,N.: Dream Team 3 (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, 2 CDs, Teacher´s
Resource Pack; vydání: 1.
þj.: 20532/2005-22
ze dne: 5.9.2005
platí do: 5.9.2011
cena (v Kþ): 245 + 140 + 331 +
330 + 330

Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě

Whitney,N.: Dream Team Starter (Student´s Book, Workbook, Teacher´s Book, 2 Cassettes, 2 CDs,
Teacher´s Resource Pack; vydání: 1.
þj.: 20532/2005-22
ze dne: 5.9.2005
platí do: 5.9.2011
cena (v Kþ): 245 + 140 + 331 +
330 + 330

Oxford University
Press
nosiþ: PAP
SUě

Zahálková,M.: Angliþtina pro 4. roþník ZŠ (uþebnice, pracovní sešit, metodická pĜíruþka, audiokazeta);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 22613/2003-22
ze dne: 30.6.2003
platí do: 30.6.2009
cena (v Kþ): 103 + 75 + 115 +
155

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

Zahálková,M.: Angliþtina pro 5. roþník ZŠ (uþebnice, pracovní sešit, metodická pĜíruþka, audiokazeta);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 22613/2003-22
ze dne: 30.6.2003
platí do: 30.6.2009
cena (v Kþ): 109 + 63 + 95 +150

SPN, a.s.

Zahálková,M.;Balcarová,I.: Angliþtina pro 6. roþník ZŠ (uþebnice, pracovní sešit, metodická pĜíruþka,
audiokazeta); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 22613/2003-22
ze dne: 30.6.2003
platí do: 30.6.2009
cena (v Kþ): 112 + 75 + 117 +
165

SPN, a.s.

Zahálková,M.;Balcarová,I.: Angliþtina pro 7. roþník ZŠ (uþebnice, pracovní sešit, metodická pĜíruþka,
audiokazeta); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 22613/2003-22
ze dne: 30.6.2003
platí do: 30.6.2009
cena (v Kþ): 105 + 73 + 165

SPN, a.s.

Zahálková,M.;Balcarová,I.: Angliþtina pro 8. roþník ZŠ (uþebnice, pracovní sešit, metodická pĜíruþka,
audiokazeta); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 22613/2003-22
ze dne: 30.6.2003
platí do: 30.6.2009
cena (v Kþ): 115 + 79 + 165

SPN, a.s.

Zahálková,M.;Balcarová,I.: Angliþtina pro 9. roþník ZŠ (uþebnice, pracovní sešit, metodická pĜíruþka,
audiokazeta); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 22613/2003-22
ze dne: 30.6.2003
platí do: 30.6.2009
cena (v Kþ): 119 + 75 + 165

SPN, a.s.

Lacinová,E. a kol: Angliþtina pro 4. roþník ZŠ (uþebnice, pracovní sešit l a II, metodická pĜíruþka,
audiokazeta); vydání: 2. upravené, doložka prodloužena
þj.: 25633/2003-22
ze dne: 1.9.2003
platí do: 1.9.2009
cena (v Kþ): 119 + 69 + 69 + 53 +
165

SPN, a.s.

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

Lacinová,E.;Kadlecová,Š.: Angliþtina pro 5. roþník ZŠ (uþebnice, pracovní sešit, metodická pĜíruþka,
audiokazeta); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 25633/2003-22
ze dne: 1.9.2003
platí do: 1.9.2009
cena (v Kþ): 117 + 79 + 55 + 165

SPN, a.s.

Lacinová,E.;Kadlecová,Š.: Angliþtina pro 6. roþník ZŠ (uþebnice, pracovní sešit, audiokazeta, metodická
pĜíruþka); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 25633/2003-22
ze dne: 1.9.2003
platí do: 1.9.2009
cena (v Kþ): 117 + 78 + 63 + 165

SPN, a.s.

Lacinová,E.;Kadlecová,Š.: Angliþtina pro 7. roþník ZŠ (uþebnice, pracovní sešit, audiokazeta, metodická
pĜíruþka); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 25633/2003-22
ze dne: 1.9.2003
platí do: 1.9.2009
cena (v Kþ): 117 + 78 + 67 +165

SPN, a.s.

Lacinová,E.;Kadlecová,Š.: Angliþtina pro 8. roþník ZŠ (uþebnice, pracovní sešit, audiokazeta, metodická
pĜíruþka); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 25633/2003-22
ze dne: 1.9.2003
platí do: 1.9.2009
cena (v Kþ): 119 + 79 + 69 +165

SPN, a.s.

Lacinová,E.;Kadlecová,Š.: Angliþtina pro 9. roþník ZŠ (uþebnice, pracovní sešit, audiokazeta, metodická
pĜíruþka); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 25633/2003-22
ze dne: 1.9.2003
platí do: 1.9.2009
cena (v Kþ): 117 + 79 + 79 + 165

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Chroboková,D.: Angliþtina 1 (uþebnice angliþtiny pro 1. stupeĖ ZŠ + CD); vydání: 1.
þj.: 11379/2004-22
ze dne: 20.2.2004
platí do: 20.2.2010
cena (v Kþ):

Tobiáš
nosiþ: PAP

SUě

Chroboková,D.: Angliþtina 2 - uþebnice pro 5. roþník ZŠ; vydání: 1.
þj.: 16001/2005-22
ze dne: 16.6.2005
platí do: 16.6.2011

Tobiáš
nosiþ: PAP

SUě

cena (v Kþ): 149

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

SUě

Německý jazyk
Maroušková,M.;Eck,V.: NČmþina pro 4. roþník základní školy s novým pravopisem (uþebnice, pracovní sešit,
2 audiokazety); vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 16653/2005-22
ze dne: 1.9.2005
platí do: 1.9.2011
cena (v Kþ): 116 + 59 + 209

Fortuna

Maroušková,M.;Eck,V.: NČmþina pro 5. roþník základní školy s novým pravopisem (uþebnice, pracovní sešit,
2 audiokazety); vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 16653/2005-22
ze dne: 1.9.2005
platí do: 1.9.2011
cena (v Kþ): 116 + 59 + 209

Fortuna

Maroušková,M.;Eck,V.: NČmþina pro 6. roþník základní školy (uþebnice, pracovní sešit, 2 audiokazety);
vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 16653/2005-22
ze dne: 1.9.2005
platí do: 1.9.2011
cena (v Kþ): 116 + 59 + 209

Fortuna

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě
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Maroušková,M.;Eck,V.: NČmþina pro 7. roþník základní školy (uþebnice, pracovní sešit, 2 audiokazety);
vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 16653/2005-22
ze dne: 1.9.2005
platí do: 1.9.2011
cena (v Kþ): 116 + 59 + 209

Fortuna

Maroušková,M.;Eck,V.: NČmþina pro 8. roþník základní školy (uþebnice, pracovní sešit, audiokazeta);
vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 16653/2005-22
ze dne: 1.9.2005
platí do: 1.9.2011
cena (v Kþ): 116 + 59 + 209

Fortuna

Maroušková,M.;Eck,V.: NČmþina pro 9. roþník základní školy (uþebnice, pracovní sešit, audiokazeta);
vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 16653/2005-22
ze dne: 1.9.2005
platí do: 1.9.2011
cena (v Kþ): 116 + 59 + 209

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Pavlíková,G.: NČmþina pro nejmenší; vydání: 1.
þj.: 10982/2002-22
ze dne: 13.2.2002

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Fišarová,O.;Zbranková,M.: Start mit Max 1 (uþebnice, pracovní sešit, 2 audiokazety); vydání: 1.
þj.: 15784/2000-22
ze dne: 22.3.2000
platí do: 22.3.2006
cena (v Kþ): 129 + 80 + 260

Fraus
nosiþ: PAP

SUě

Fišarová,O.;Zbranková,M.: Start mit Max 2 (uþebnice, pracovní sešit, 2 audiokazety); vydání: 1.
þj.: 13058/2001-22
ze dne: 5.3.2001
platí do: 5.3.2007
cena (v Kþ): 129 + 89 + 359

Fraus
nosiþ: PAP

SUě

Tlustý,P.;CihláĜová,V.;Wicke,M.,U.: Spaß mit Max 1 (uþebnice, pracovní sešit, metodická pĜíruþka, 2
audiokazety, 2 CD); vydání: 1.
þj.: 17111/2002-22
ze dne: 2.5.2002
platí do: 2.5.2008
cena (v Kþ): 149 + 99 + 249 +
299 + 359

Fraus

Lenþová,I.;Švecová,L.;Pleschinger,P.: Spaß mit Max 2 (uþebnice, pracovní sešit, metodická pĜíruþka, 2
audiokazety, 2 CD); vydání: 1.
þj.: 24761/2003-22
ze dne: 17.10.2003
platí do: 17.10.2009
cena (v Kþ): 149 + 99 + 249 +
299 + 359

Fraus

Lenþová,I.;Pleschinger,P.: Spass mit Max 3 (uþebnice, pracovní sešit, metodická pĜíruþka, 2 audiokazety, 2
CD); vydání: 1.
þj.: 23961/2005-22
ze dne: 7.9.2005
platí do: 7.9.2011
cena (v Kþ): 149 + 99 + 249 +
299 + 359

Fraus

platí do: 13.2.2008

cena (v Kþ): 87

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

Cempírková,J. a kol.: Guten Tag, Kinder ! I (2 v 1 uþebnice s pracovními listy, 3 v 1 metodická pĜíruþka a
uþebnice s pracovními listy, pracovní listy); vydání: 1.
þj.: 27298/2003-22
ze dne: 24.9.2003
platí do: 24.9.2009
cena (v Kþ): 175 + 190 + 95

Jazyková pĜípravka

Brychová,A.;Jindrová,E.: Guten Tag, Kinder ! II (2 v 1 uþebnice s pracovními listy, 3 v 1 metodická pĜíruþka a
uþebnice s pracovními listy, pracovní listy); vydání: 2. upr.
þj.: 23830/2003-22
ze dne: 23.7.2003
platí do: 23.7.2009
cena (v Kþ):

Jazyková pĜípravka

Cempírková,J. a kol.: Guten Tag, Kinder ! III (2 v 1 uþebnice s pracovními listy, 3 v 1 metodická pĜíruþka a
uþebnice s pracovními listy, pracovní listy); vydání: 1.
þj.: 27298/2003-22
ze dne: 24.9.2003
platí do: 24.9.2009
cena (v Kþ): 155 + 180 + 90

Jazyková pĜípravka

KouĜimská,M. a kol.: Die vier Jahreszeiten auf Deutsch (Frühling, Sommer, Herbst, Winter - uþebnice, kazeta,
CD); vydání: 1
þj.: 23612/2001-22
ze dne: 21.8.2001
platí do: 21.8.2007
cena (v Kþ): po 60,-

Jirco

KouĜimská,M.: Heute haben wir Deutsch I (uþebnice, pracovní sešit, metodická pĜíruþka, audiokazeta);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 27517/2000-22
ze dne: 21.9.2000
platí do: 21.9.2006
cena (v Kþ): 110 + 48 + 75 + 100

Jirco

KouĜimská,M.: Heute haben wir Deutsch II (uþebnice, pracovní sešit, metodická pĜíruþka, audiokazeta);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 27517/2000-22
ze dne: 21.9.2000
platí do: 21.9.2006
cena (v Kþ): 130 + 57 + 80 + 100

Jirco

KouĜimská,M.: Heute haben wir Deutsch III (uþebnice, pracovní sešit, metodická pĜíruþka, audiokazeta);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 27517/2000-22
ze dne: 21.9.2000
platí do: 21.9.2006
cena (v Kþ): 130 + 57 + 80 + 100

Jirco

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

nosiþ: PAP

SUě

KouĜimská,M. a kol.: Heute haben wir Deutsch IV (uþebnice, pracovní sešit, metodická pĜíruþka, audiokazeta); Jirco
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 27517/2000-22
ze dne: 21.9.2000
platí do: 21.9.2006
cena (v Kþ): 130 + 60 + 81 + 100 nosiþ: PAP

SUě

KouĜimská,M. a kol.: Heute haben wir Deutsch V (uþebnice, pracovní sešit, metodická pĜíruþka, audiokazeta);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 27517/2000-22
ze dne: 21.9.2000
platí do: 21.9.2006
cena (v Kþ): 130 + 56 + 80 + 100

Jirco

Xanthos-Kretzschmer,S.;Douvitsas-Gamst,O.;Xanthos,E.: Das neue Deutchmobil 1 (uþebnice a pracovní
sešit); vydání: 1.
þj.: 18697/2005-22
ze dne: 2.8.2005
platí do: 2.8.2011
cena (v Kþ): 318 + 256

Klett

Xanthos-Kretzschmer,S.;Douvitsas-Gamst,O.;Xanthos,E.: Das neue Deutchmobil 2 (uþebnice a pracovní
sešit); vydání: 1.
þj.: 18697/2005-22
ze dne: 2.8.2005
platí do: 2.8.2011
cena (v Kþ): 318 + 256

Klett

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě
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Motta,G.: Wir 1 (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 24448/2004-22
ze dne: 2.11.2004
platí do: 2.11.2010
Motta,G.: Wir 2 (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 24448/2004-22
ze dne: 2.11.2004
platí do: 2.11.2010

cena (v Kþ): 259 + 150

Klett
nosiþ: PAP

SUě

cena (v Kþ): 259 + 150

Klett
nosiþ: PAP

SUě

Seeger,H.;Vieth,Th.: Wer? Wie? Was? 1 MEGA 1 (uþebnice, pracovní sešit pro žáka 1 a 2); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
þj.: 28366/2003-22
ze dne: 24.11.2003
platí do: 24.11.2009
cena (v Kþ): 150 + po 80

Kvarta

Seeger,H.;Vieth,Th.: Wer? Wie? Was? 1 (uþebnice, pracovní sešit pro žáka 1 a 2); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 28365/2003-21
ze dne: 24.11.2003
platí do: 24.11.2009
cena (v Kþ): 185

Kvarta

Seeger,H.;Vieth,Th.: Wer? Wie? Was? 2 MEGA 2 (uþebnice, pracovní sešit pro žáka 1 a 2); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
þj.: 28366/2003-22
ze dne: 24.11.2003
platí do: 24.11.2009
cena (v Kþ): 150 + po 80

Kvarta

Seeger,H.;Vieth,Th.: Wer? Wie? Was? 2 (uþebnice, pracovní sešit pro žáka 1 a 2); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 28365/2003-22
ze dne: 24.11.2003
platí do: 24.11.2009
cena (v Kþ): 185

Kvarta

Seeger,H.;Vieth,Th.: Wer? Wie? Was? 3 (uþebnice, pracovní sešit pro žáka 1 a 2); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 28365/2003-23
ze dne: 24.11.2003
platí do: 24.11.2009
cena (v Kþ): 185

Kvarta

Seeger,H.;Vieth,Th.: Wer? Wie? Was? 4 (uþebnice, pracovní sešit pro žáka 1 a 2); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 28365/2003-24
ze dne: 24.11.2003
platí do: 24.11.2009
cena (v Kþ): 185

Kvarta

Buttner,S.;Kopp,G.;Alberti,J.: Tamburin 1 (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 11727/2002-22
ze dne: 23.1.2002
platí do: 23.1.2008
cena (v Kþ): 193 + 156

Max Hueber Verlag
nosiþ: PAP
SUě

Buttner,S.;Kopp,G.;Alberti,J.: Tamburin 2 (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 11727/2002-22
ze dne: 23.1.2002
platí do: 23.1.2008
cena (v Kþ): 193 + 156

Max Hueber Verlag
nosiþ: PAP
SUě

Buttner,S.;Kopp,G.;Alberti,J.: Tamburin 3 (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 11727/2002-22
ze dne: 23.1.2002
platí do: 23.1.2008
cena (v Kþ): 193 + 156

Max Hueber Verlag
nosiþ: PAP
SUě

Kopp,G.;Frölich,K.: Pingpong neu, 1. díl (uþebnice, pracovní sešit, slovníþek, metodická pĜíruþka,
audiokazety); vydání: 1.
þj.: 24464/2003-22
ze dne: 13.8.2003
platí do: 13.8.2009
cena (v Kþ): 161 + 130 + 105 +
185 288

Max Hueber Verlag

Kopp,G.;Frölich,K.: Pingpong neu, 2. díl (uþebnice, pracovní sešit, slovníþek, metodická pĜíruþka,
audiokazety); vydání: 1.
þj.: 24464/2003-22
ze dne: 13.8.2003
platí do: 13.8.2009
cena (v Kþ): 161 + 130 + 105 +
185 288

Max Hueber Verlag

Kopp,G.;Frölich,K.: Pingpong neu, 3. díl (uþebnice, pracovní sešit, slovníþek, metodická pĜíruþka,
audiokazety); vydání: 1.
þj.: 24464/2003-22
ze dne: 13.8.2003
platí do: 13.8.2009
cena (v Kþ): 161 + 130 + 105 +
185 288

Max Hueber Verlag
nosiþ: PAP

SUě

Jankásková,M.;Ulbert,K.: Ene mene 1; vydání: 1.
ze dne: 23.5.2003
þj.: 20365/2003-22

cena (v Kþ): U 300/ Ž 150

Polyglot
nosiþ: PAP

SUě

cena (v Kþ): U 300/ Ž 150

Polyglot
nosiþ: PAP

SUě

Jankásková,M.;Ulbert,K.;Dusilová,D.;Krüger,J.: Ene mene 3 (uþebnice, pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 23585/2005-22
ze dne: 22.7.2005
platí do: 22.7.2011
cena (v Kþ): 149 + 118

Polyglot
nosiþ: PAP

SUě

Douvitsas Gamst,J. a kol.: Das Deutschmobil 1 (Lehrbuch, Arbeitsbuch, Tests mit Lösungen, Tests ohne
Lösungen); vydání: 1.
þj.: 20034/2000-22
ze dne: 31.5.2000
platí do: 31.5.2006
cena (v Kþ): 182,70 + 121,80 +
81,20 + 71,10

Scientia

Douvitsas Gamst,J. a kol.: Das Deutschmobil 2 (Lehrbuch, Arbeitsbuch, Tests mit Lösungen, Tests ohne
Lösungen); vydání: 1.
þj.: 20034/2000-22
ze dne: 31.5.2000
platí do: 31.5.2006
cena (v Kþ): 182,70 + 121,80 +
81,20 + 71,10

Scientia

Douvitsas Gamst,J. a kol.: Das Deutschmobil 3 (Lehrbuch, Arbeitsbuch, Tests mit Lösungen, Tests ohne
Lösungen); vydání: 1.
þj.: 20034/2000-22
ze dne: 31.5.2000
platí do: 31.5.2006
cena (v Kþ): 182,70 + 121,80 +
81,20 + 71,10

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

VaĖková,V.: NČmþina 1 pro 1. stupeĖ ZŠ; vydání: 1.
þj.: 16785/2004-22
ze dne: 14.7.2004
platí do: 14.7.2010

Tobiáš
nosiþ: PAP

SUě

platí do: 23.5.2009

Jankásková,M.;Ulbert,K.;Dusilová,D.: Ene mene 2; vydání: 1.
þj.: 16308/2004-22
ze dne: 4.5.2004
platí do: 4.5.2010

cena (v Kþ): 146

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě
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VaĖková,V.: NČmþina 2 pro 1. stupeĖ ZŠ; vydání: 1.
þj.: 15923/2005-22
ze dne: 22.6.2005
platí do: 22.6.2011

cena (v Kþ): 146

Tobiáš
nosiþ: PAP

SUě

Francouzský jazyk
Taišlová;Baranová;Cluse: En francais 1 (uþebnice, 2 pracovní sešity, 2 audiokazety); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 25859/2003-22
ze dne: 4.9.2003
platí do: 4.9.2009
cena (v Kþ): 179 + po 99 + 339

Fraus
nosiþ: PAP

SUě

Gallon,F.;DvoĜáková,V.;Kubiþková,M.: Extra ! 1 (uþebnice, pracovní sešit s þeskou pĜílohou, CD); vydání: 1.
þj.: 11009/2004-22
ze dne: 10.3.2004
platí do: 10.3.2010
cena (v Kþ): 269 + 149 + 590

Fraus
nosiþ: PAP

SUě

Gallon,F.;DvoĜáková,V.;Kubiþková,M.: Extra ! 2 (uþebnice, pracovní sešit s þeskou pĜílohou, CD); vydání: 1.
þj.: 29223/2004-22
ze dne: 9.2.2005
platí do: 9.2.2011
cena (v Kþ): 299 + 189 + 590

Fraus
nosiþ: PAP

SUě

Gallon,F.;DvoĜáková,V.;Kubiþková,M.: Extra ! 3 (uþebnice, pracovní sešit, CD); vydání: 1.
þj.: 14272/2005-22
ze dne: 18.5.2005
platí do: 18.5.2011
cena (v Kþ): 379 + 229 + 590

Fraus
nosiþ: PAP

SUě

Colette,S.: Alex et Zoé, 1. a 2. díl (uþebnice, cviþebnice, metodická pĜíruþka, sada audiokazet); vydání: 1.

Mega Books
International
nosiþ: PAP

SUě

þj.: 20216/2002-22

ze dne: 27.5.2002

platí do: 27.5.2008

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

Ruský jazyk
Folprechtová,J.;Žižková,I.: Raduga 1 (Jazykové a komunikativní hry k uþebnici); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 14230/2003-22
ze dne: 28.2.2003
platí do: 28.2.2009
cena (v Kþ): 169

Fraus

Jelínek a kol.: Raduga 1 (uþebnice, pracovní sešit, metodická pĜíruþka, 2 audiokazety); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 23831/2003-22
ze dne: 25.7.2003
platí do: 25.7.2009
cena (v Kþ): 225 + 85 + 115 +
265

Fraus

Jelínek a kol.: Raduga 2 (uþebnice, pracovní sešit, metodická pĜíruþka, 2 audiokazety); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 23831/2003-22
ze dne: 25.7.2003
platí do: 25.7.2009
cena (v Kþ): 235 + 59 + 125 +
289

Fraus

Žofková,H.;Eibenová,K.;Liptáková,Z.;Šaroch,J.: Pojechali 1 (uþebnice, pracovní sešit, metodická pĜíruþka,
kazeta); vydání: 1.
þj.: 23006/2002-22
ze dne: 11.7.2002
platí do: 11.7.2008
cena (v Kþ): 129 + 69 + 79 + 209

SPL - Práce

Žofková,H.;Eibenová,K.;Liptáková,Z.;Šaroch,J.: Pojechali 2 (uþebnice, pracovní sešit, metodická pĜíruþka,
kazeta nebo CD); vydání: 1.
þj.: 27761/2003-22
ze dne: 2.2.2004
platí do: 2.2.2010
cena (v Kþ): 179 + 99 + 139 +
170/259

SPL - Práce

Žofková,H.;Eibenová,K.;Liptáková,Z.;Šaroch,J.: Pojechali 3 (uþebnice, pracovní sešit, metodická pĜíruþka,
kazeta nebo CD); vydání: 1.
þj.: 23285/2004-22
ze dne: 29.8.2004
platí do: 29.8.2010
cena (v Kþ): 199 + 129 + 119 +
199/259

SPL - Práce

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

Matematika (1. stupeň)
Tarábek,P;Krupárová,M.;VokĤvka,K.;Kopeþková,S.;Brázdová,A.: Matematika pro 1. roþník ZŠ (1. - 3. díl);
vydání: 1.
þj.: 10975/2005-22
ze dne: 6.4.2005
platí do: 6.4.2011
cena (v Kþ): po 59

Didaktis
nosiþ: PAP

SUě

Kittler,J.: Matematika pro 1. roþník (uþebnice, pracovní sešit 1, 2); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 23326/2000-22
ze dne: 12.7.2000
platí do: 12.7.2006
cena (v Kþ): 55 a po 39

MÚ AV ýR
nosiþ: PAP

SUě

Kittler,J.;KuĜina,F.: Matematika pro 2. roþník (uþebnice, pracovní sešit 1, 2); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 23326/2000-22
ze dne: 12.7.2000
platí do: 12.7.2006
cena (v Kþ): 55 a po 39

MÚ AV ýR

Kittler,J.;KuĜina,F.;Tichá,M.: Matematika pro 3. roþník (uþebnice, pracovní sešit 1, 2); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 23326/2000-22
ze dne: 12.7.2000
platí do: 12.7.2006
cena (v Kþ): 55 a po 39

MÚ AV ýR

Koman,M.;KuĜina,F.;Tichá,M.: Matematika pro 4. roþník (uþebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 23326/2000-22
ze dne: 12.7.2000
platí do: 12.7.2006
cena (v Kþ): 69 a 39

MÚ AV ýR

Koman,M.;KuĜina,F.;Tichá,M.: Matematika pro 5. roþník (uþebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 23326/2000-22
ze dne: 12.7.2000
platí do: 12.7.2006
cena (v Kþ): 71 a 39

MÚ AV ýR

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

SUě
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Rosecká,Z. a kol.: Matematika 1 - Dívej se a poþítej a také si s námi hrej … (uþebnice pro 1. roþník ZŠ a
pracovní sešity PĜípravná poþetní cviþení pro 1. roþník, Moje první poþítání, Poþítáme do dvaceti bez
pĜechodu pĜes desítku); vydání: 2. pĜepracované, platnost doložky prodloužena
þj.: 16556/2005-22
ze dne: 13.5.2005
platí do: 13.5.2011
cena (v Kþ): 54 + po 25

Nová škola

Rosecká,Z. a kol.: Matematika 2 - Poþítám s radostí (uþebnice pro 2. roþník ZŠ a pracovní sešity Už poþítám
do dvaceti s pĜechodem pĜes desítku, Už poþítám do sta, Jak je lehká násobilka, Poznáváme geometrii);
vydání: 2. pĜepracované, platnost doložky prodloužena
ze dne: 13.5.2005
platí do: 13.5.2011
cena (v Kþ): 54 + po 25
þj.: 16556/2005-22

Nová škola

Rosecká,Z. a kol.: Matematika pro 3. roþník ZŠ (uþebnice - Poþítej a zamýšlej se; pracovní sešity - Tak je
lehké dČlení; Jak jsem dobrý poþtáĜ; Zkus rýsovat s Kryšpínkem); vydání: 2. pĜepracované
þj.: 12836/2001-22
ze dne: 22.2.2001
platí do: 22.2.2007
cena (v Kþ): 49 a po 20

Nová škola

Rosecká,Z. a kol.: Matematika pro 4. roþník ZŠ (uþebnice - Poþítám a uvažuji; pracovní sešity - Chci závodit s
kalkulaþkou; Poþítání s velkými þísly; DČlání smutky zahání, Já chci také rýsovat); vydání: 2.
pĜepracované
þj.: 12837/2001-22
ze dne: 22.2.2001
platí do: 22.2.2007
cena (v Kþ): 49 a po 20

Nová škola

Rosecká,Z. a kol.: Matematika pro 5. roþník ZŠ (uþebnice - Uvažuj, odhaduj, poþítej; pracovní sešity PoþtáĜské chvilky; Od pĜíkladĤ ke hvČzdám; Cestujeme po republice, Jak je lehká geometrie); vydání: 2.
pĜepracované
þj.: 12838/2001-22
ze dne: 22.2.2001
platí do: 22.2.2007
cena (v Kþ): 49 a po 20

Nová škola

Mikulenková,H.;Molnár,J.: Matematické ... minutovky pro 2. roþník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 11544/2005-22
ze dne: 11.4.2005
platí do: 11.4.2011
cena (v Kþ): po 15

Prodos

Mikulenková,H.;Molnár,J.: Matematické ... minutovky pro 3. roþník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 11544/2005-22
ze dne: 11.4.2005
platí do: 11.4.2011
cena (v Kþ): po 15

Prodos

Molnár,J.;Mikulenková,H.: Matematické ... minutovky pro 4. roþník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 23967/2005-22
ze dne: 3.8.2005
platí do: 3.8.2011
cena (v Kþ): po 15

Prodos

Molnár,J.;Mikulenková,H.: Matematické ... minutovky pro 5. roþník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 23967/2005-22
ze dne: 3.8.2005
platí do: 3.8.2011
cena (v Kþ): po 15

Prodos

Molnár,J.;Mikulenková,H.: Matematika pro 1. roþník ZŠ, 1. - 3. díl (uþebnice a kartonová pĜíloha ýíslice,
peníze, obrázky...); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 22711/2003-22
ze dne: 1.7.2003
platí do: 1.7.2009
cena (v Kþ): po 33,60

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Molnár,J.;Mikulenková,H.: Matematika pro 2. roþník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 22711/2003-22
ze dne: 1.7.2003
platí do: 1.7.2009
cena (v Kþ): po 33,60

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Molnár,J.;Mikulenková,H.: Matematika pro 3. roþník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 32199/2004
ze dne: 9.12.2004
platí do: 9.12.2010
cena (v Kþ): po 34

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Molnár,J.;Mikulenková,H.: Matematika pro 4. roþník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
þj.: 32846/2002-22
ze dne: 19.12.2002
platí do: 19.12.2008
cena (v Kþ): po 33,60

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Molnár,J.;Mikulenková,H.: Matematika pro 5. roþník ZŠ, 1. - 3. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 22711/2003-22
ze dne: 1.7.2003
platí do: 1.7.2009
cena (v Kþ): po 33,60

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Mikulenková,H.;Molnár,J.: Zajímavá matematika pro þtvrĢáky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
ze dne: 19.12.2002
platí do: 19.12.2008
cena (v Kþ): 35,7
þj.: 32846/2002-22

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Mikulenková,H.;Molnár,J.: Zajímavá matematika pro druháky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 32846/2002-22
ze dne: 19.12.2002
platí do: 19.12.2008
cena (v Kþ): 35,7

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Molnár,J.;Mikulenková,H.: Zajímavá matematika pro páĢáky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 22711/2003-22
ze dne: 1.7.2003
platí do: 1.7.2009
cena (v Kþ): 35,7

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Mikulenková,H.;Molnár,J.: Zajímavá matematika pro prvĖáky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 32846/2002-22
ze dne: 19.12.2002
platí do: 19.12.2008
cena (v Kþ): 35,7

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Mikulenková,H.;Molnár,J.: Zajímavá matematika pro tĜeĢáky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 32846/2002-22
ze dne: 19.12.2002
platí do: 19.12.2008
cena (v Kþ): 35,7

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Hošpesová,A.;Divíšek,J.;KuĜina,F.: SvČt þísel a tvarĤ - matematika pro 1. roþník (uþebnice, pracovní sešit
1,2,3, sada pĜíloh, metodická pĜíruþka); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 14518/2002-22
ze dne: 8.3.2002
platí do: 8.3.2008
cena (v Kþ): 58 +po 24 + 35

Prometheus

Hošpesová,A.;Divíšek,J.;KuĜina,F.: SvČt þísel a tvarĤ - matematika pro 2. roþník (uþebnice, pracovní sešit
1,2,sada pĜíloh,metodická pĜíruþka); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 15472/2003-22
ze dne: 17.3.2003
platí do: 17.3.2009
cena (v Kþ): 64 + 35

Prometheus

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě
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Hošpesová,A.;Divíšek,J.;KuĜina,F.: SvČt þísel a tvarĤ - matematika pro 3. roþník (uþebnice, pracovní sešit,
sada pĜíloh); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 16065/2004-22
ze dne: 2.4.2004
platí do: 2.4.2010
cena (v Kþ): 68 + 60 + 48

Prometheus

Hošpesová,A.;Divíšek,J.;KuĜina,F.: SvČt þísel a tvarĤ - matematika pro 4. roþník (pracovní sešit); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
þj.: 20707/2005-22
ze dne: 23.6.2005
platí do: 23.6.2011
cena (v Kþ): 24

Prometheus

Hošpesová,A.;Divíšek,J.;KuĜina,F.: SvČt þísel a tvarĤ - matematika pro 4. roþník (uþebnice); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
þj.: 11938/2005-22
ze dne: 17.3.2005
platí do: 17.3.2011
cena (v Kþ): 74

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

Hošpesová,A.;Divíšek,J.;KuĜina,F.: SvČt þísel a tvarĤ - matematika pro 5. roþník (pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 23123/2000-22
ze dne: 28.7.2000
platí do: 28.7.2006
cena (v Kþ): 60

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

Hošpesová,A.;Divíšek,J.;KuĜina,F.: SvČt þísel a tvarĤ - matematika pro 5. roþník (uþebnice); vydání: 1.
þj.: 20640/2000-22
ze dne: 14.6.2000
platí do: 14.6.2006
cena (v Kþ): 68

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

Kárová,V.: Matematika pro 1. roþník ZŠ (pracovní uþebnice 1., 2. a 3.díl); vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 26202/2001-22
ze dne: 2.10.2001
platí do: 2.10.2007
cena (v Kþ): po 50

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

Kárová,V.: Matematika pro 2. roþník ZŠ (uþebnice, pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 26202/2001-22
ze dne: 2.10.2001
platí do: 2.10.2007
cena (v Kþ): 129,20 + po 36,80

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

Kárová,V.: Matematika pro 3. roþník ZŠ (uþebnice, pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 26202/2001-22
ze dne: 2.10.2001
platí do: 2.10.2007
cena (v Kþ): 129,20 + 42 + 52,50

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

Kárová,V.: Matematika pro 4. roþník ZŠ (uþebnice, pracovní sešit 1. a 2. díl); vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 26202/2001-22
ze dne: 2.10.2001
platí do: 2.10.2007
cena (v Kþ): 129,20 + 41 + 43,20

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

Kárová,V.: Matematika pro 5. roþník ZŠ (uþebnice, pracovní sešit); vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 26202/2001-22
ze dne: 2.10.2001
platí do: 2.10.2007
cena (v Kþ): 139,70 + 48,30

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

ýížková,M.: Matematika pro 1. roþník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 23839/2003-22
ze dne: 3.9.2003
platí do: 3.9.2009
cena (v Kþ): 63 + 67

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

ýížková,M.: Matematika pro 2. roþník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 23839/2003-22
ze dne: 3.9.2003
platí do: 3.9.2009
cena (v Kþ): 75 + 75

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Kaslová,M;Jarošová,J.;Nechanická,R.: Matematika pro 3. roþník ZŠ (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
þj.: 23839/2003-22
ze dne: 3.9.2003
platí do: 3.9.2009
cena (v Kþ): 85 + 53

SPN, a.s.

Kaslová,M;Jarošová,J.;Nechanická,R.: Matematika pro 4. roþník ZŠ (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
þj.: 23839/2003-22
ze dne: 3.9.2003
platí do: 3.9.2009
cena (v Kþ): 59

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Trejbal,J.;Komárková,V.: Matematika pro 5. roþník ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 23839/2003-22
ze dne: 3.9.2003
platí do: 3.9.2009
cena (v Kþ): 89

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

PotĤþková,J.: Matematika pro 1. roþník ZŠ, 1. - 3. díl (uþebnice a pracovní sešity); vydání: 1., platnost doložky Studio 1+1
prodloužena
þj.: 10277/2005-22
ze dne: 11.4.2005
platí do: 11.4.2011
cena (v Kþ): 49, 2x po 44, 3x 8,20 nosiþ: PAP

SUě

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

PotĤþková,J.: Matematika pro 2. roþník ZŠ, 1. - 3. díl (uþebnice, procviþovací sešity, pĜíloha k matematice);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
ze dne: 9.1.2006
þj.: 36443/2005-22
platí do: 9.1.2012
cena (v Kþ): uþebnice - po 33, PS
- po 9, pĜíloha - 25)

Studio 1+1

PotĤþková,J.: Matematika pro 3. roþník ZŠ, 1. - 3. díl (uþebnice, procviþovací sešity, pĜíloha k matematice);
vydání: 1.
þj.: 26082/2000-22
platí do: 25.8.2006
cena (v Kþ): uþebnice - 48, 44,
ze dne: 25.8.2000
40, PS - po 30 , pĜíloha - 25)

Studio 1+1
nosiþ: PAP

SUě

Blažková,R.;PotĤþková,J.: Matematika pro 4. roþník ZŠ, 1. - 3. díl (uþebnice, procviþovací sešit); vydání: 1.
þj.: 30585/2003-22
platí do: 12.1.2010
cena (v Kþ): uþebnice - 47, 42,
ze dne: 12.1.2004
42, PS - po 25)

Studio 1+1
nosiþ: PAP

SUě

Coufalová,J. a kol.: Matematika pro 6. roþník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 10145/2005-22
cena (v Kþ): 79
ze dne: 7.7.2005
platí do: 7.7.2011

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Coufalová,J. a kol.: Matematika pro 7. roþník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 10145/2005-22
cena (v Kþ): 87
ze dne: 7.7.2005
platí do: 7.7.2011

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Coufalová,J. a kol.: Matematika pro 8. roþník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 10145/2005-22
cena (v Kþ): 89
ze dne: 7.7.2005
platí do: 7.7.2011

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Coufalová,J. a kol.: Matematika pro 9. roþník základní školy; vydání: 1., doložka prodloužena
ze dne: 7.7.2005
þj.: 10145/2005-22
platí do: 7.7.2011
cena (v Kþ): 89

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

p

nosiþ: PAP

SUě
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Frýzek,M.: Matematika - pracovní sešit pro 6. roþník ZŠ; vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 20462/2000-22
ze dne: 5.6.2000
platí do: 5.6.2006
cena (v Kþ): 55

Kvarta
nosiþ: PAP

SUě

Frýzek,M.: Matematika - pracovní sešit pro 7. roþník ZŠ; vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 20462/2000-22
ze dne: 5.6.2000
platí do: 5.6.2006
cena (v Kþ): 58

Kvarta
nosiþ: PAP

SUě

Müllerová,J. a kol.: Matematika pro 6. roþník ZŠ - Aritmetika, Geometrie; vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 20462/2000-22
ze dne: 5.6.2000
platí do: 5.6.2006
cena (v Kþ): 65 + 74

Kvarta
nosiþ: PAP

SUě

Müllerová,J. a kol.: Matematika pro 7. roþník ZŠ - Aritmetika, Geometrie; vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 20462/2000-22
ze dne: 5.6.2000
platí do: 5.6.2006
cena (v Kþ): 95 + 79

Kvarta
nosiþ: PAP

SUě

Müllerová,J. a kol.: Matematika pro 8. roþník ZŠ - Algebra, Geometrie; vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 20462/2000-22
ze dne: 5.6.2000
platí do: 5.6.2006
cena (v Kþ): 85 + 85

Kvarta
nosiþ: PAP

SUě

Müllerová,J. a kol.: Matematika pro 9. roþník ZŠ - Algebra, Geometrie; vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 20462/2000-22
ze dne: 5.6.2000
platí do: 5.6.2006
cena (v Kþ): 98 + 95

Kvarta
nosiþ: PAP

SUě

Koman,M.;KuĜina,F.;Tichá,M.;ýernek,P.: Matematika pro 7. roþník, 3. díl; vydání: 1.
þj.: 26509/2002-22
ze dne: 23.9.2002
platí do: 23.9.2008
cena (v Kþ): 59

MÚ AV ýR
nosiþ: PAP

SUě

Koman,M.;KuĜina,F.;Tichá,M.;ýernek,P.: Matematika pro 8. roþník, 1. díl; vydání: 1.
ze dne: 31.8.2000
þj.: 26521/2000-022
platí do: 31.8.2006
cena (v Kþ): 59

MÚ AV ýR
nosiþ: PAP

SUě

Koman,M.;KuĜina,F.;Tichá,M.;ýernek,P.: Matematika pro 8. roþník, 2. díl; vydání: 1.
ze dne: 4.1.2002
þj.: 10419/2002-22
platí do: 4.1.2008
cena (v Kþ): 59

MÚ AV ýR
nosiþ: PAP

SUě

Rosecká,Z. a kol.: Algebra 8, Geometrie 8, pracovní sešity PoþtáĜské chvilky 8, Rovnice, slovní úlohy I,
Geometrie 8; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 22854/2003-22
platí do: 4.7.2009
cena (v Kþ): U po 54, PS po 22
ze dne: 4.7.2003

Nová škola

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
þj.: 22854/2003-22
platí do: 4.7.2009
cena (v Kþ): U po 54, PS po 22
ze dne: 4.7.2003

Nová škola

Rosecká,Z. a kol.: Aritmetika 6, Geometrie 6, pracovní sešity - PoþtáĜské chvilky 6; Desetinná þísla a
dČlitelnost, Geometrie 6); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 22854/2003-22
platí do: 4.7.2009
cena (v Kþ): U po 54, PS po 22
ze dne: 4.7.2003

Nová škola

Rosecká,Z. a kol.: Aritmetika 7, Geometrie 7, pracovní sešity - PoþtáĜské chvilky 7, Aritmetika 7, Poþítání s
procenty, Geometrie 7 - ýtyĜúhelníky a hranoly; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 22854/2003-22
platí do: 4.7.2009
cena (v Kþ): U po 54, PS po 22
ze dne: 4.7.2003

Nová škola

Molnár,J. a kol.: Matematika pro 6. roþník ZŠ (uþebnice a pracovní sešit 1, 2 - žákovská/uþitelská verze);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 12932/2004-22
platí do: 13.4.2010
cena (v Kþ): 98,70/132,30 a po
ze dne: 13.4.2004
42/63

Prodos

Molnár,J. a kol.: Matematika pro 7. roþník ZŠ (uþebnice a pracovní sešit - žákovská/uþitelská verze);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 17175/2005-22
platí do: 11.4.2011
cena (v Kþ): 99/133 a po 42/63
ze dne: 11.4.2005

Prodos

Molnár,J. a kol.: Matematika pro 8. roþník ZŠ (uþebnice a pracovní sešit - žákovská/uþitelská verze);
vydání: 1.
þj.: 24527/2000-22
ze dne: 1.8.2000
platí do: 1.8.2006
cena (v Kþ): 98,70/132,30 a po
42/63

Prodos

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

Molnár,J. a kol.: Matematika pro 9. roþník ZŠ (uþebnice a pracovní sešit - žákovská/uþitelská verze);
vydání: 1.
þj.: 22824/2001-22
platí do: 16.8.2007
cena (v Kþ): 98,70/132,30 a po
ze dne: 16.8.2001
48,30/69,30

Prodos

Herman,J.;Chrápavá,V.;Janþoviþová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší roþníky víceletých gymnázií DČlitelnost; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 14982/2000-22
platí do: 10.3.2006
cena (v Kþ): 58
ze dne: 10.3.2000

Prometheus

Herman,J.;Chrápavá,V.;Janþoviþová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší roþníky víceletých gymnázií - Funkce;
vydání: 1.
þj.: 10231/2000-22
platí do: 17.1.2006
cena (v Kþ): 62
ze dne: 17.1.2000

Prometheus

Herman,J.;Chrápavá,V.;Janþoviþová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší roþníky víceletých gymnázií Geometrické konstrukce; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 16068/2004-22
ze dne: 2.4.2004
platí do: 2.4.2010
cena (v Kþ): 58

Prometheus

Herman,J.;Chrápavá,V.;Janþoviþová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší roþníky víceletých gymnázií - Hranoly;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 14519/2002-22
ze dne: 8.3.2002
platí do: 8.3.2008
cena (v Kþ): 58

Prometheus

Herman,J.;Chrápavá,V.;Janþoviþová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší roþníky víceletých gymnázií - Jehlany
a kužely; vydání: 1.
þj.: 13839/2001-22
ze dne: 26.3.2001
platí do: 26.3.2007
cena (v Kþ): 58

Prometheus

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě
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Herman,J.;Chrápavá,V.;Janþoviþová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší roþníky víceletých gymnázií - Kladná a Prometheus
záporná þísla; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 15476/2003-22
ze dne: 17.3.2003
platí do: 17.3.2009
cena (v Kþ): 58
nosiþ: PAP
Herman,J.;Chrápavá,V.;Janþoviþová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší roþníky víceletých gymnázií - Kruhy a
válce; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 15434/2002-22
ze dne: 18.3.2002
platí do: 18.3.2008
cena (v Kþ): 58

Prometheus

Herman,J.;Chrápavá,V.;Janþoviþová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší roþníky víceletých gymnázií - Osová a
stĜedová soumČrnost; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 14982/2000-22
ze dne: 10.3.2000
platí do: 10.3.2006
cena (v Kþ): 58

Prometheus

Herman,J.;Chrápavá,V.;Janþoviþová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší roþníky víceletých gymnázií Podobnost a funkce úhlu; vydání: 1.
þj.: 23096/2000-22
ze dne: 27.7.2000
platí do: 27.7.2006
cena (v Kþ): 64

Prometheus

Herman,J.;Chrápavá,V.;Janþoviþová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší roþníky víceletých gymnázií Racionální þísla. Procenta.; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 14982/2000-22
ze dne: 10.3.2000
platí do: 10.3.2006
cena (v Kþ): 58

Prometheus

Herman,J.;Chrápavá,V.;Janþoviþová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší roþníky víceletých gymnázií - Rovnice
a jejich soustavy; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 11939/2005-22
ze dne: 30.3.2005
platí do: 30.3.2011
cena (v Kþ): 62

Prometheus

Herman,J.;Chrápavá,V.;Janþoviþová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší roþníky víceletých gymnázií - Rovnice
a nerovnice; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 15432/2002-22
ze dne: 18.3.2002
platí do: 18.3.2008
cena (v Kþ): 58

Prometheus

Herman,J.;Chrápavá,V.;Janþoviþová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší roþníky víceletých gymnázií Trojúhelníky a þtyĜúhelníky; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 14521/2002-22
ze dne: 8.3.2002
platí do: 8.3.2008
cena (v Kþ): 58

Prometheus

Herman,J.;Chrápavá,V.;Janþoviþová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší roþníky víceletých gymnázií ÚmČrnosti; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 15433/2002-22
ze dne: 18.3.2002
platí do: 18.3.2008
cena (v Kþ): 58

Prometheus

Herman,J.;Chrápavá,V.;Janþoviþová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší roþníky víceletých gymnázií - Úvodní
opakování; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
þj.: 15476/2003-22
ze dne: 17.3.2003
platí do: 17.3.2009
cena (v Kþ): 58

Prometheus

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

Herman,J.;Chrápavá,V.;Janþoviþová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší roþníky víceletých gymnázií - Výrazy I; Prometheus
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 14520/2002-22
ze dne: 8.3.2002
platí do: 8.3.2008
cena (v Kþ): 58
nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

Herman,J.;Chrápavá,V.;Janþoviþová,E.;Šimša,J.: Matematika pro nižší roþníky víceletých gymnázií - Výrazy
II; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 15476/2003-22
ze dne: 17.3.2003
platí do: 17.3.2009
cena (v Kþ): 58

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

Šarounová,A. a kol.: Matematika 6, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 15431/2002-22
ze dne: 18.3.2002
platí do: 18.3.2008
cena (v Kþ): 72

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

Šarounová,A. a kol.: Matematika 7, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 15474/2003-22
ze dne: 17.3.2003
platí do: 17.3.2009
cena (v Kþ): 72

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

Šarounová,A. a kol.: Matematika 8, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 16066/2004-22
ze dne: 2.4.2004
platí do: 2.4.2010
cena (v Kþ): 72

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

Šarounová,A. a kol.: Matematika 9, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 11937/2005-22
ze dne: 14.4.2005
platí do: 14.4.2011
cena (v Kþ): 72

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

Odvárko,O.;Kadleþek,J.: Matematika pro 6. roþník ZŠ, 1. díl - Opakování z aritmetiky a geometrie; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
þj.: 15473/2003-22
ze dne: 17.3.2003
platí do: 17.3.2009
cena (v Kþ): 56

Prometheus

Odvárko,O.;Kadleþek,J.: Matematika pro 6. roþník ZŠ, 2. díl - Desetinná þísla, dČlitelnost; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 15473/2003-22
ze dne: 17.3.2003
platí do: 17.3.2009
cena (v Kþ): 56

Prometheus

Odvárko,O.;Kadleþek,J.: Matematika pro 6. roþník ZŠ, 3. díl - Úhel,trojúhelník,osová soumČrnost,krychle a
kvádr; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 15473/2003-22
ze dne: 17.3.2003
platí do: 17.3.2009
cena (v Kþ): 56

Prometheus

Odvárko,O.;Kadleþek,J.: Matematika pro 7. roþník ZŠ, 1. díl - Zlomky, celá þísla, racionální þísla; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
þj.: 12814/2004-22
ze dne: 2.4.2004
platí do: 2.4.2010
cena (v Kþ): 56

Prometheus

Odvárko,O.;Kadleþek,J.: Matematika pro 7. roþník ZŠ, 2. díl - PomČr, pĜímá a nepĜímá úmČrnost, procenta;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 12814/2004-22
ze dne: 2.4.2004
platí do: 2.4.2010
cena (v Kþ): 56

Prometheus

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě
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Odvárko,O.;Kadleþek,J.: Matematika pro 7. roþník ZŠ, 3. díl - Shodnost, stĜedová soumČrnost, þtyĜúhelníky,
hranoly; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 12814/2004-22
ze dne: 2.4.2004
platí do: 2.4.2010
cena (v Kþ): 56

Prometheus

Odvárko,O.;Kadleþek,J.: Matematika pro 8. roþník ZŠ, 1. díl - Mocniny a odmocniny, Pythagorova vČta,
Výrazy; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 11936/2005-22
ze dne: 28.2.2005
platí do: 28.2.2011
cena (v Kþ): 64

Prometheus

Odvárko,O.;Kadleþek,J.: Matematika pro 8. roþník ZŠ, 2. díl - Linearní rovnice, Základy statistiky; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
þj.: 11936/2005-22
ze dne: 28.2.2005
platí do: 28.2.2011
cena (v Kþ): 64

Prometheus

Odvárko,O.;Kadleþek,J.: Matematika pro 8. roþník ZŠ, 3. díl - Kruh, kružnice, válec, Konstrukþní úlohy;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 11936/2005-22
ze dne: 28.2.2005
platí do: 28.2.2011
cena (v Kþ): 64

Prometheus

Odvárko,O.;Kadleþek,J.: Matematika pro 9. roþník ZŠ, 1. díl - Lomené výrazy, rovnice, soustavy rovnic;
vydání: 1.
þj.: 23002/2000-22
ze dne: 12.7.2000
platí do: 12.7.2006
cena (v Kþ): 56

Prometheus

Odvárko,O.;Kadleþek,J.: Matematika pro 9. roþník ZŠ, 2. díl - Funkce, podobnost, goniometrické funkce;
vydání: 1.
þj.: 30933/2000-22
ze dne: 12.12.2000
platí do: 12.12.2006
cena (v Kþ): 58

Prometheus

Odvárko,O.;Kadleþek,J.: Matematika pro 9. roþník ZŠ, 3. díl - Jehlany, kužely, koule, Finanþní matematika;
vydání: 1.
þj.: 12347/2001-22
ze dne: 14.3.2001
platí do: 14.3.2007
cena (v Kþ): 58

Prometheus

Odvárko,O.;Kadleþek,J.: Pracovní sešit k uþebnicím matematiky pro 6. roþník; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 12814/2004-22
ze dne: 2.4.2004
platí do: 2.4.2010
cena (v Kþ): 82

Prometheus

Odvárko,O.;Kadleþek,J.: Pracovní sešit k uþebnicím matematiky pro 7. roþník; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 12814/2004-22
ze dne: 2.4.2004
platí do: 2.4.2010
cena (v Kþ): 56

Prometheus

Odvárko,O.;Kadleþek,J.: Pracovní sešit k uþebnicím matematiky pro 8. roþník; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 11936/2005-22
ze dne: 28.2.2005
platí do: 28.2.2011
cena (v Kþ): 82

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

Odvárko,O.;Kadleþek,J.: Pracovní sešit k uþebnicím matematiky pro 9. roþník; vydání: 1.
þj.: 22945/2001-2
ze dne: 13.9.2001
platí do: 13.9.2007
cena (v Kþ): 72

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

Bušek,I.;Kubínová,M.;Novotná,J.: Matematika pro 9. roþník základní školy, 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 14981/2000-22
ze dne: 10.3.2000
platí do: 10.3.2006
cena (v Kþ): 62

Prometheus

Novotná,J. a kol.: Matematika s Betkou 1 (pro 6. roþník základní školy) - uþebnice a pracovní sešit; vydání: 1.,
doložka prodloužena
þj.: 23683/2001-22
ze dne: 23.8.2001
platí do: 23.8.2007
cena (v Kþ): 99,80 + 41

Scientia

Novotná,J. a kol.: Matematika s Betkou 2 (pro 7. roþník základní školy) - uþebnice a pracovní sešit; vydání: 1.,
doložka prodloužena
þj.: 23683/2001-22
ze dne: 23.8.2001
platí do: 23.8.2007
cena (v Kþ): 110,30 + 41

Scientia

Novotná,J.;Kubínová,M.;Sýkora,V.: Matematika s Betkou 3 (pro 8. roþník základní školy) - uþebnice a
pracovní sešit; vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 23683/2001-22
ze dne: 23.8.2001
platí do: 23.8.2007
cena (v Kþ): 120,80 + 63

Scientia

Novotná,J.;Kubínová,M.;Sýkora,V.: Matematika s Betkou 4 (pro 9. roþník základní školy) - uþebnice a
pracovní sešit; vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 23683/2001-22
ze dne: 23.8.2001
platí do: 23.8.2007
cena (v Kþ): 140 + 68,30

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

Trejbal,J. a kol.: Matematika pro 6. roþník ZŠ - 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 23842/2003-22
ze dne: 24.7.2003
platí do: 24.7.2009
cena (v Kþ): 73

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Trejbal,J. a kol.: Matematika pro 7. roþník ZŠ - 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 23842/2003-22
ze dne: 24.7.2003
platí do: 24.7.2009
cena (v Kþ): 73

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Trejbal,J. a kol.: Matematika pro 7. roþník ZŠ - 1. a 2. díl (polská verze); vydání: 1.
þj.: 26083/2000-22
ze dne: 24.8.2000
platí do: 24.8.2006
cena (v Kþ):

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Trejbal,J.: Matematika pro 8. roþník ZŠ - 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 23842/2003-22
ze dne: 24.7.2003
platí do: 24.7.2009
cena (v Kþ): 81

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Trejbal,J.: Matematika pro 8. roþník ZŠ - 1. díl (polská verze); vydání: 1.
þj.: 19789/2002-22
ze dne: 22.5.2002
platí do: 22.5.2008

cena (v Kþ):

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Trejbal,J.: Matematika pro 8. roþník ZŠ - 2. díl (polská verze); vydání: 1.
þj.: 28175/2002-22
ze dne: 18.10.2002
platí do: 18.10.2008

cena (v Kþ):

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě
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Trejbal,J.: Matematika pro 9. roþník ZŠ - 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
þj.: 23842/2003-22
ze dne: 24.7.2003
platí do: 24.7.2009
cena (v Kþ): 79

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Trejbal,J.: Matematika pro 9. roþník ZŠ - 1. díl (polská verze); vydání: 1.
þj.: 25253/2002-22
ze dne: 27.8.2002
platí do: 27.8.2008

cena (v Kþ):

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

cena (v Kþ):

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Trejbal,J.: Matematika pro 9. roþník ZŠ - 2. díl (polská verze); vydání: 1.
þj.: 28176/2002-22
ze dne: 18.10.2002
platí do: 18.10.2008

Prvouka
Vyskoþilová,E. a kol.: Prvouka pro 3. roþník základní i obecné školy (uþebnice a pracovní sešit 1, 2);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 20047/2000-22
ze dne: 26.5.2000
platí do: 26.5.2006
cena (v Kþ): 75 a po 24

Albra
nosiþ: PAP

SUě

Rezutková,H.;Švejdová,V.: Cestiþka do školy, I. a II. díl (prvouka pro 1. roþník) - polská verze; vydání: 1.
þj.: 24805/2002-22
ze dne: 16.8.2002
platí do: 16.8.2008
cena (v Kþ):

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Rezutková,H.: SvČt okolo nás, I. a II. díl (prvouka pro 2. roþník) - polská verze; vydání: 1.
ze dne: 16.8.2002
platí do: 16.8.2008
cena (v Kþ):
þj.: 24806/2002-22

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Kopeþková,S.;Tarábková,M.;Klodnerová,J.;Lišková,E.;Janda,L.: ýlovČk a jeho svČt pro 1. roþník ZŠ;
vydání: 1.
þj.: 10976/2005-22
ze dne: 14.4.2005
platí do: 14.4.2011
cena (v Kþ): 89

Didaktis
nosiþ: PAP

SUě

Krojzlová,H.: Prvouka pro 1. roþník základní školy (uþebnice a pracovní sešit); vydání: upravené
þj.: 16670/2000-22
ze dne: 31.3.2000
platí do: 31.3.2006
cena (v Kþ): 49 + 39

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Krojzlová,H.: Prvouka pro 2. roþník základní školy (uþebnice 1. a 2. þást a pracovní sešit); vydání: upravené
þj.: 16670/2000-22
ze dne: 31.3.2000
platí do: 31.3.2006
cena (v Kþ): po 49 + 39

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Kvasniþková,D.;Danielovská,V.: Prvouka pro 3. roþník ZŠ (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 17603/2002-22
ze dne: 22.5.2002
platí do: 22.5.2008
cena (v Kþ): 79 + 49

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Prvouka 1 pro 1. roþník základní školy; vydání: 1.
þj.: 17286/2000-22
ze dne: 11.4.2000
platí do: 11.4.2006
cena (v Kþ): 45

Nová škola
nosiþ: PAP

SUě

Mühlhauserová,H.;Svobodová,J.: Prvouka 2 pro 2. roþník základní školy (uþebnice a pracovní sešit);
vydání: 1.
þj.: 16220/2001-22
ze dne: 23.4.2001
platí do: 23.4.2007
cena (v Kþ): 59 + 33

Nová škola
nosiþ: PAP

SUě

Štiková,V.: Prvouka 3 pro 3. roþník základní školy (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 21270/2002-22
ze dne: 13.6.2002
platí do: 13.6.2008
cena (v Kþ): 69 + 33

Nová škola
nosiþ: PAP

SUě

Danielovská,V. a kol.: ýlovČk a jeho svČt - prvouka pro 3. roþník (uþebnice 1. a 2. díl, pracovní sešit);
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 19737/2000-22
ze dne: 22.5.2000
platí do: 22.5.2006
cena (v Kþ): po 75 + 39

Pansofia

Rufertová,H.;Kordová,D.: Já jsem školák - pracovní uþebnice pro prvouku 1. roþník; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 19737/2000-22
ze dne: 22.5.2000
platí do: 22.5.2006
cena (v Kþ): 59

Pansofia

Rufertová,H.;Kordová,D.: ProstĜedí mého života - pracovní uþebnice pro prvouku 2.roþník; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 19737/2000-22
ze dne: 22.5.2000
platí do: 22.5.2006
cena (v Kþ): 46

Pansofia
nosiþ: PAP

SUě

Danihelková,H.: Prvouka pro 1. roþník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 20883/2003-22
ze dne: 19.6.2003
platí do: 19.6.2009
cena (v Kþ): 35,7

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Danihelková,H.: Prvouka pro 2. roþník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 20883/2003-22
ze dne: 19.6.2003
platí do: 19.6.2009
cena (v Kþ): 35,7

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Šimíþková,H. a kol.: Prvouka pro 3. roþník (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 20883/2003-22
ze dne: 19.6.2003
platí do: 19.6.2009
cena (v Kþ): 39,90 + 31,50

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Chalupa,J.: Prvouka 2 (aneb o tom, jak MatČj s Klárkou chodili do 2. tĜídy); vydání: 1.
þj.: 18700/2000-22
ze dne: 26.5.2000
platí do: 26.5.2006
cena (v Kþ): 80

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

Chalupa,J.: Prvouka 3 (aneb Jak MatČj s Klárkou letČli balónem); vydání: 1.
þj.: 22179/2003-22
ze dne: 26.11.2003
platí do: 26.11.2009
cena (v Kþ): 145

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

Müllerová,J.: Prvouka pro 1. roþník (pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 17261/2005-22
ze dne: 21.9.2005
platí do: 21.9.2011

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Valenta,M.: Prvouka pro 1. roþník (uþebnice); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 17261/2005-22
ze dne: 21.9.2005
platí do: 21.9.2011
cena (v Kþ): 79

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Vyskoþilová,E.;Machalová,M.;Šebková,A.: Prvouka pro 2. roþník (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 20315/2003-22
ze dne: 17.6.2003
platí do: 17.6.2009
cena (v Kþ): 85 + 49

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

cena (v Kþ):

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě
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Augusta,P.: Prvouka pro 3. roþník (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 19309/2003-22
ze dne: 1.3.2004
platí do: 1.3.2010

cena (v Kþ): 89 + 49

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Mladá,J.;Podroužek,V.: Prvouka pro 1. roþník ZŠ (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 15393/2003-22
ze dne: 13.3.2003
platí do: 13.3.2009
cena (v Kþ): 75 + 48

SPN, a.s.

Mladá,J.;Podroužek,L.: Prvouka pro 2. roþník ZŠ (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 15393/2003-22
ze dne: 13.3.2003
platí do: 13.3.2009
cena (v Kþ): 79,00 + 55,00

SPN, a.s.

Mladá,J.;Podroužek,L.: Prvouka pro 3. roþník ZŠ (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 15393/2003-22
ze dne: 13.3.2003
platí do: 13.3.2009
cena (v Kþ): 79,00 + 55,00

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

PotĤþková,J.: Prvouka pro 1. tĜídu ZŠ (1. a 2. díl); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 10606/2005-22
ze dne: 14.4.2005
platí do: 14.4.2011
cena (v Kþ): po 33,50

Studio 1+1
nosiþ: PAP

SUě

PotĤþková,J.: Prvouka pro 2. roþník, 1. a 2. díl; vydání: 1.
þj.: 25628/2002-22
ze dne: 3.9.2002
platí do: 3.9.2008

Studio 1+1
nosiþ: PAP

SUě

cena (v Kþ): 55 + 48

ýížková,V.;Bradáþová,L.: PĜehledy živé pĜírody pro 3. až 5. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 18594/2001-22
ze dne: 16.7.2001
platí do: 16.7.2007
cena (v Kþ): 46,2

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Kholová,H.: PĜírodovČda pro 4. roþník, 1. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 18594/2001-22
ze dne: 16.7.2001
platí do: 16.7.2007
cena (v Kþ): 44

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Novotný,A. a kol.: PĜírodovČda pro 4. roþník, 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 18594/2001-22
ze dne: 16.7.2001
platí do: 16.7.2007
cena (v Kþ): 37,8

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Kholová,H.: PĜírodovČda pro 5. roþník, 1. díl - Život na Zemi; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 18594/2001-22
ze dne: 16.7.2001
platí do: 16.7.2007
cena (v Kþ): 35,2

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Holovská,H.;Rükl,A.: PĜírodovČda pro 5. roþník, 2. díl - ZemČ ve vesmíru; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 18594/2001-22
ze dne: 16.7.2001
platí do: 16.7.2007
cena (v Kþ): 27,4

Alter

Bradáþ,P.;KoláĜ,M.: PĜírodovČda pro 5. roþník, 3. díl - ýlovČk a technika; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 18594/2001-22
ze dne: 16.7.2001
platí do: 16.7.2007
cena (v Kþ): 27,4

Alter

Kvasniþková,D.;FronČk,J.: PĜírodovČda pro 4. roþník ZŠ (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 3., platnost dol.
prodloužena
þj.: 11091/2001-22
ze dne: 17.1.2001
platí do: 17.1.2007
cena (v Kþ): 89 + 49

Fortuna

Kvasniþková,D.;FronČk,J.;Šolc,M.: PĜírodovČda pro 5. roþník ZŠ (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 3.,
platnost dol. prodloužena
þj.: 11091/2001-22
ze dne: 17.1.2001
platí do: 17.1.2007
cena (v Kþ): 89 + 49

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Štiková,V.: PĜírodovČda 4 pro 4. roþník základní školy (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 18565/2003-22
ze dne: 28.4.2003
platí do: 28.4.2009
cena (v Kþ): 49 + 35

Nová škola
nosiþ: PAP

SUě

Matyášek,J.;Štiková,V.;Trna,J.: PĜírodovČda 5 pro 5. roþník základní školy; vydání: 1.
þj.: 22121/2004-22
ze dne: 12.8.2004
platí do: 12.8.2010
cena (v Kþ): 59

Nová škola
nosiþ: PAP

SUě

Jurþák,J.: PĜírodovČda pro 4. roþník (uþebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 23809/2003-22
ze dne: 23.7.2003
platí do: 23.7.2009
cena (v Kþ): 56,70 + 23,10 +
31,50

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Jurþák,J.: PĜírodovČda pro 5. roþník (uþebnice, pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 31386/2002-22
ze dne: 8.1.2003
platí do: 8.1.2009
cena (v Kþ): 56,70 + 23,10 +
31,50

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Komanová,E.;Ziegler,V.: PĜírodovČda 4 pro 4. roþník ZŠ (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 32847/2002-22
ze dne: 16.12.2002
platí do: 16.12.2008
cena (v Kþ): 120,80 + 36,80

Scientia

Komanová,E.;Ziegler,V.: PĜírodovČda 5 pro 5. roþník ZŠ (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 32847/2002-22
ze dne: 16.12.2002
platí do: 16.12.2008
cena (v Kþ): 120,8

Scientia

Mladá,J.;Podroužek,V.: PĜírodovČda pro 4. roþník ZŠ (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 23838/2003-22
ze dne: 31.7.2003
platí do: 31.7.2009
cena (v Kþ): 87 + 63

SPN, a.s.

Mladá,J.;Podroužek,V.: PĜírodovČda pro 5. roþník ZŠ (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 23838/2003-22
ze dne: 31.7.2003
platí do: 31.7.2009
cena (v Kþ): 87 + 59

SPN, a.s.

Přírodověda

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě
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Vlastivěda
Danielovská,V.;Tupý,K.: VlastivČda pro 5. roþník - pracovní sešit; vydání: 1.
þj.: 28706/2002-22
ze dne: 25.10.2002
platí do: 25.10.2008
cena (v Kþ): 39

Albra
nosiþ: PAP

SUě

Danielovská,V.;Tupý,K.: VlastivČda pro 5. roþník - uþebnice vlastivČdy pro 5. roþník; vydání: 1.
þj.: 17179/2002-22
ze dne: 24.5.2002
platí do: 24.5.2008
cena (v Kþ): 99

Albra
nosiþ: PAP

SUě

Kartonová pĜíloha k uþebnicím vlastivČdy - Obrazy z þeských dČjin; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 21580/2001-22
ze dne: 16.7.2001
platí do: 16.7.2007
cena (v Kþ): 14

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Chalupa,P.: VlastivČda - Naše vlast; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 21580/2001-22
ze dne: 16.7.2001
platí do: 16.7.2007
cena (v Kþ): 45,4

Alter
nosiþ: PAP

SUě

ýapka,F.: VlastivČda - Obrazy z novČjších þeských dČjin; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 21580/2001-22
ze dne: 16.7.2001
platí do: 16.7.2007
cena (v Kþ): 45,4

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Harna,J.: VlastivČda - Obrazy ze starších þeských dČjin; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 21580/2001-22
ze dne: 16.7.2001
platí do: 16.7.2007
cena (v Kþ): 45,4

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Chalupa,P.: VlastivČda - Putování po ýeské republice; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 21580/2001-22
ze dne: 16.7.2001
platí do: 16.7.2007
cena (v Kþ): 45,4

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Chalupa,P.: VlastivČda - Putování po EvropČ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 21580/2001-22
ze dne: 16.7.2001
platí do: 16.7.2007
cena (v Kþ): 45,4

Alter
nosiþ: PAP

SUě

Danielovská,V.;Tupý,K.: VlastivČda pro 4. a 5. roþník základní školy, 1. þást, 4. roþník (uþebnice a pracovní
sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 23285/2003-22
ze dne: 18.8.2003
platí do: 18.8.2009
cena (v Kþ): 79 + 44

Fortuna

Danielovská,V.;Tupý,K.: VlastivČda pro 4. a 5. roþník základní školy, 2. þást, 5. roþník (uþebnice a pracovní
sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 23285/2003-22
ze dne: 18.8.2003
platí do: 18.8.2009
cena (v Kþ): 79 + 44

Fortuna

Klímová a kol.: VlastivČdné mapy pro 1. stupeĖ základních škol; vydání: 1.
þj.: 13037/2003-22
ze dne: 13.2.2003
platí do: 13.2.2009
cena (v Kþ): 85

Kartografie Praha
nosiþ: PAP
SUě

Semotanová,E.: DČjiny trochu jinak: Doba císaĜe Rudolfa II. (16./17. století); vydání: 1.
þj.: 17029/2005-22
ze dne: 3.11.2005
platí do: 3.11.2011
cena (v Kþ): 59

Kartografie Praha
nosiþ: PAP
SUě

Semotanová,E.: DČjiny trochu jinak: Doba knížete a krále Vladislava II. (12. století); vydání: 1.
þj.: 17029/2005-22
ze dne: 3.11.2005
platí do: 3.11.2011
cena (v Kþ): 59

Kartografie Praha
nosiþ: PAP
SUě

Semotanová,E.: DČjiny trochu jinak: Doba knížete BĜetislava (11. století); vydání: 1.
þj.: 17029/2005-22
ze dne: 3.11.2005
platí do: 3.11.2011
cena (v Kþ): 59

Kartografie Praha
nosiþ: PAP
SUě

Semotanová,E.: DČjiny trochu jinak: Doba knížete PĜemysla Otakara II. (13. století); vydání: 1.
þj.: 17029/2005-22
ze dne: 3.11.2005
platí do: 3.11.2011
cena (v Kþ): 59

Kartografie Praha
nosiþ: PAP
SUě

Semotanová,E.: DČjiny trochu jinak: Doba knížete Václava (10. století); vydání: 1.
þj.: 17029/2005-22
ze dne: 3.11.2005
platí do: 3.11.2011
cena (v Kþ): 59

Kartografie Praha
nosiþ: PAP
SUě

Semotanová,E.: DČjiny trochu jinak: Doba krále JiĜího z PodČbrad (15. století); vydání: 1.
þj.: 17029/2005-22
ze dne: 3.11.2005
platí do: 3.11.2011
cena (v Kþ): 59

Kartografie Praha
nosiþ: PAP
SUě

Semotanová,E.: DČjiny trochu jinak: Doba krále Karla IV. (14. století); vydání: 1.
þj.: 17029/2005-22
ze dne: 3.11.2005
platí do: 3.11.2011
cena (v Kþ): 59

Kartografie Praha
nosiþ: PAP
SUě

StĜíbrná,I. a kol.: VlastivČda 4 - Hlavní události nejstarších þeských dČjin (uþebnice a pracovní sešit);
vydání: 1.
þj.: 16214/2004-22
ze dne: 8.6.2004
platí do: 8.6.2010
cena (v Kþ): 59 + 35

Nová škola
nosiþ: PAP

SUě

Štiková,V.: VlastivČda 4 - Poznáváme ýeskou republiku (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 25151/2003-22
ze dne: 20.8.2003
platí do: 20.8.2009
cena (v Kþ): 49 + 33

Nová škola
nosiþ: PAP

SUě

Štiková,V.: VlastivČda 5 - ýeská republika jako souþást Evropy (uþebnice a pracovní sešit pro 5. roþník);
vydání: 1.
þj.: 15234/2004-22
ze dne: 27.4.2004
platí do: 27.4.2010
cena (v Kþ): 59 + 33

Nová škola
nosiþ: PAP

SUě

ýapka,F.: VlastivČda 5 - Významné události nových þeských dČjin (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 17964/2005-22
ze dne: 10.6.2005
platí do: 10.6.2011
cena (v Kþ): 59 + 33

Nová škola
nosiþ: PAP

SUě

Hronek,M.: VlastivČda 4 (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 32845/2002-22
ze dne: 20.1.2003
platí do: 20.1.2009
cena (v Kþ): 73,50 + 23,10

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Hronek,M.: VlastivČda 5 (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 2. aktualizované, platnost doložky prodloužena
þj.: 22712/2003-22
ze dne: 1.7.2003
platí do: 1.7.2009
cena (v Kþ): 73,50 + 23,10

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Bloudková,M.;Borecký,D.;DvoĜák,D.: Pracovní sešit k uþebnici VlastivČda pro 4. roþník ZŠ; vydání: 1.
ze dne: 9.7.2002
platí do: 9.7.2008
cena (v Kþ): 63
þj.: 22868/2002-22

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Bloudková,M.;DvoĜák,D.;Chalupa,P.: Pracovní sešit k uþebnici VlastivČda pro 5. roþník ZŠ; vydání: 1.
þj.: 24600/2002-22
ze dne: 19.8.2002
platí do: 19.8.2008
cena (v Kþ): 59

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě
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Chalupa,P. a kol.: VlastivČda pro 4. roþník ZŠ; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
þj.: 16904/2002-22
ze dne: 5.4.2002
platí do: 5.4.2008
cena (v Kþ): 75

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Chalupa,P. a kol.: VlastivČda pro 5. roþník ZŠ; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
þj.: 20511/2002-22
ze dne: 30.5.2002
platí do: 30.5.2008
cena (v Kþ): 75

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Beneš,P.;Pumpr,V.;Banýr,J.: Základy chemie 1 (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 16065/2003-22
ze dne: 21.3.2003
platí do: 21.3.2009
cena (v Kþ): 99 + 49

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Beneš,P.;Pumpr,V.;Banýr,J.: Základy chemie 2 (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 16065/2003-22
ze dne: 21.3.2003
platí do: 21.3.2009
cena (v Kþ): 99 + 49

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Beneš,P.;Pumpr,V.;Banýr,J.: Základy praktické chemie 1 pro 8. roþník ZŠ (uþebnice a pracovní sešit);
vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 22694/2003-22
ze dne: 3.7.2003
platí do: 3.7.2009
cena (v Kþ): 99 a 59

Fortuna

Beneš,P.;Pumpr,V.;Banýr,J.: Základy praktické chemie 2 pro 9. roþník ZŠ (uþebnice a pracovní sešit);
vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 22694/2003-22
ze dne: 3.7.2003
platí do: 3.7.2009
cena (v Kþ): 99 a 59

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Beneš,P.;Pumpr,V.;Frýzková: Základy praktické chemie a náš život (pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 22785/2005-22
ze dne: 16.9.2005
platí do: 16.9.2011
cena (v Kþ): 59

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Bílek,M;Rychtera,J.: Chemie pro 8. roþník ZŠ (uþebnice a laboratorní cviþení); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 302/2006-22
ze dne: 17.2.2006
platí do: 17.2.2012
cena (v Kþ): 130 + 50

MOBY DICK

Bílek,M;Rychtera,J.: Chemie pro 9. roþník ZŠ (uþebnice a laboratorní cviþení); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 301/2006-22
ze dne: 17.2.2006
platí do: 17.2.2012
cena (v Kþ): 160 + 50

MOBY DICK

Karger,I.;Peþová,D.;Peþ,P.: Chemie I pro 8. roþník základní školy a nižší roþníky víceletých gymnázií
(uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 11649/2005-22
ze dne: 19.7.2005
platí do: 19.7.2011
cena (v Kþ): 126/94,50 +
37,80/25,20 (uþitelská/žákovská
verze)

Prodos

Chemie

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

SUě

Prodos

Peþová,D.;Karger,I.;Peþ,P.: Chemie II pro 9. roþník základní školy a nižší roþníky víceletých gymnázií
(uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 11678/2005-22
ze dne: 19.7.2005
platí do: 19.7.2011
cena (v Kþ): 126/94,50 +
37,80/25,20 (uþitelská/žákovská
verze)

nosiþ: PAP

SUě

Los,P.: Chemie se nebojíme - 2. díl chemie pro základní školu; vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 26798/2001-22
ze dne: 10.10.2001
platí do: 10.10.2007
cena (v Kþ): 95,6

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

Los,P.;Kleþková,M.: Kamarádka chemie aneb chemie pro každý den (praktická pĜíruþka k uþebnicím chemie);
vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 26799/2001-22
ze dne: 10.10.2001
platí do: 10.10.2007
cena (v Kþ): 80,9

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

Los,P.: Nebojte se chemie - 1. díl chemie pro základní školu (pracovní sešit); vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 26797/2001-22
ze dne: 10.10.2001
platí do: 10.10.2007
cena (v Kþ): 18,9

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

Los,P.: Nebojte se chemie - 1. díl chemie pro základní školu (uþebnice); vydání: 1., doložka prodloužena
þj.: 26796/2001-22
ze dne: 10.10.2001
platí do: 10.10.2007
cena (v Kþ): 93,5

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

ýtrnáctová,H. a kol.: Chemie pro 8. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 22883/2003-22
ze dne: 4.7.2003
platí do: 4.7.2009
cena (v Kþ): 89

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Novotný,P. a kol.: Chemie pro 9. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 22883/2003-22
ze dne: 4.7.2003
platí do: 4.7.2009
cena (v Kþ): 89

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Rauner,K. a kol.: Fyzika pro 6. roþník ZŠ a primu víceletého gymnázia (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 13488/2004-22
ze dne: 11.6.2004
platí do: 11.6.2010
cena (v Kþ): 119 + 59

Fraus
nosiþ: PAP

SUě

Rauner,K. a kol.: Fyzika pro 7. roþník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (uþebnice a pracovní sešit);
vydání: 1.
þj.: 13402/2005-22
ze dne: 6.5.2005
platí do: 6.5.2011
cena (v Kþ): 119 + 59

Fraus

Kubínek,R.;Davidová,J.;Holubová,R.;Weinlich,R.;: Fyzika I (uþebnice 1. a 2. díl, pracovní sešit 1. a 2. díl);
vydání: 1.
þj.: 16770/2005-22
ze dne: 20.6.2005
platí do: 20.6.2011
cena (v Kþ): U po 64/140, Ps
38/80 a 30/80

Prodos

Lepil,O.: DoplnČk k uþivu fyziky pro 8. a 9. roþník ZŠ s rozšíĜeným vyuþováním matematice a pĜírodovČdným
pĜedmČtĤm; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 15475/2003-22
ze dne: 17.3.2003
platí do: 17.3.2009
cena (v Kþ): 66

Prometheus

Fyzika

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě
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BohunČk,J.: Pracovní sešit k uþebnici fyziky pro 6. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 14985/2000-22
ze dne: 10.3.2000
platí do: 10.3.2006
cena (v Kþ): 32

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

BohunČk,J.: Pracovní sešit k uþebnici fyziky pro 7. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 14985/2000-22
ze dne: 10.3.2000
platí do: 10.3.2006
cena (v Kþ): 32

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

BohunČk,J.: Pracovní sešit k uþebnici fyziky pro 8. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 14985/2000-22
ze dne: 10.3.2000
platí do: 10.3.2006
cena (v Kþ): 35

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

BohunČk,J.: Pracovní sešit k uþebnici fyziky pro 9. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 14985/2000-22
ze dne: 10.3.2000
platí do: 10.3.2006
cena (v Kþ): 38

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

Macháþek,M.: Pracovní sešit k uþebnici fyziky pro 6. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 14987/2000-22
ze dne: 10.3.2000
platí do: 10.3.2006
cena (v Kþ): 32

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

Macháþek,M.: Pracovní sešit k uþebnici fyziky pro 7. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 14987/2000-22
ze dne: 10.3.2000
platí do: 10.3.2006
cena (v Kþ): 32

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

Macháþek,M.: Pracovní sešit k uþebnici fyziky pro 8. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 14987/2000-22
ze dne: 10.3.2000
platí do: 10.3.2006
cena (v Kþ): 32

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

Macháþek,M.: Pracovní sešit k uþebnici fyziky pro 9. roþník ZŠ; vydání: 1.
þj.: 27918/2001-22
ze dne: 6.11.2001
platí do: 6.11.2007

cena (v Kþ): 36

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

KoláĜová,R.;BohunČk,J.: Fyzika pro 6. roþník ZŠ; vydání: 2., pĜepracované vydání
þj.: 19905/2002-22
ze dne: 10.6.2002
platí do: 10.6.2008
cena (v Kþ): 89

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

KoláĜová,R.;BohunČk,J.: Fyzika pro 7. roþník ZŠ; vydání: 2., pĜepracované vydání
þj.: 22047/2003-22
ze dne: 3.7.2003
platí do: 3.7.2009
cena (v Kþ): 94

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

KoláĜová,R.;BohunČk,J.: Fyzika pro 8. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 11935/2005-22
ze dne: 13.4.2005
platí do: 13.4.2011
cena (v Kþ): 85

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

KoláĜová,R. a kol.: Fyzika pro 9. roþník ZŠ; vydání: 1.
þj.: 20681/2000-22
ze dne: 29.6.2000
platí do: 29.6.2006

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

Macháþek,M.: Fyzika pro 6. roþník ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 17956/2000-22
ze dne: 20.4.2000
platí do: 20.4.2006
cena (v Kþ): 109

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

Macháþek,M.: Fyzika pro 7. roþník ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 17956/2000-22
ze dne: 20.4.2000
platí do: 20.4.2006
cena (v Kþ): 108

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

Macháþek,M.: Fyzika pro 8. roþník ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 17956/2000-22
ze dne: 20.4.2000
platí do: 20.4.2006
cena (v Kþ): 108

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

Macháþek,M.: Fyzika pro 9. roþník ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 17956/2000-22
ze dne: 20.4.2000
platí do: 20.4.2006
cena (v Kþ): 108

Prometheus
nosiþ: PAP

SUě

Jáchim,F.;TesaĜ,J.: Fyzika pro 6. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 10605/2005-22
ze dne: 18.5.2005
platí do: 18.5.2011
cena (v Kþ): 85

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Jáchim,F.;TesaĜ,J.: Fyzika pro 7. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 10605/2005-22
ze dne: 18.5.2005
platí do: 18.5.2011
cena (v Kþ): 87

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Jáchim,F.;TesaĜ,J.: Fyzika pro 8. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 10605/2005-22
ze dne: 18.5.2005
platí do: 18.5.2011
cena (v Kþ): 89

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Jáchim,F.;TesaĜ,J.: Fyzika pro 9. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 10605/2005-22
ze dne: 18.5.2005
platí do: 18.5.2011
cena (v Kþ): 89

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

p

cena (v Kþ): 99

Přírodopis

Kvasniþková,D. a kol.: Ekologický pĜírodopis pro 6. roþník ZŠ a nižší roþníky víceletých gymnázií (uþebnice a
pracovní sešit); vydání: 2., platnost doložky prodloužena
þj.: 16344/2000-22
ze dne: 2.5.2000
platí do: 2.5.2006
cena (v Kþ): 99 a 49

Fortuna

Kvasniþková,D. a kol.: Ekologický pĜírodopis pro 7. roþník ZŠ a nižší roþníky víceletých gymnázií (uþebnice 1.
a 2. þást a pracovní sešit); vydání: 2. upravené, platnost doložky prodloužena
þj.: 16344/2000-22
ze dne: 2.5.2000
platí do: 2.5.2006
cena (v Kþ): 97 + 87 + 49

Fortuna

Kvasniþková,D. a kol.: Ekologický pĜírodopis pro 8. roþník ZŠ a nižší roþníky víceletých gymnázií (uþebnice a
pracovní sešit); vydání: 2. upravené, platnost doložky prodloužena
þj.: 16344/2000-22
ze dne: 2.5.2000
platí do: 2.5.2006
cena (v Kþ): 89 a 53

Fortuna

Kvasniþková,D. a kol.: Ekologický pĜírodopis pro 9. roþník ZŠ a nižší roþníky víceletých gymnázií (uþebnice a
pracovní sešit); vydání: 2., platnost doložky prodloužena
þj.: 16344/2000-22
ze dne: 2.5.2000
platí do: 2.5.2006
cena (v Kþ): 98 a 49

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Kvasniþková,D.: Základy ekologie; vydání: 3., upravené, platnost doložky prodloužena
þj.: 23221/2003-22
ze dne: 10.7.2003
platí do: 10.7.2009
cena (v Kþ): 112

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě
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ýabradová,V.;Hasch,F.;Sejpka,J.;VanČþková,I.: PĜírodopis pro 6. roþník ZŠ a primu víceletých gymnázií;
vydání: 1.
þj.: 33090/2003-22
ze dne: 9.12.2003
platí do: 9.12.2009
cena (v Kþ):

Fraus
nosiþ: PAP

SUě

ýabradová,V. a kol.: PĜírodopis pro 6. roþník ZŠ a primu víceletých gymnázií (pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 16894/2004-22
ze dne: 23.8.2004
platí do: 23.8.2010
cena (v Kþ):

Fraus
nosiþ: PAP

SUě

ýabradová,V. a kol.: PĜírodopis pro 7. roþník ZŠ a primu víceletých gymnázií (uþebnice a pracovní sešit);
vydání: 1.
þj.: 13043/2005-22
ze dne: 11.5.2005
platí do: 11.5.2011
cena (v Kþ): 129 + 59

Fraus
nosiþ: PAP

SUě

Koþárek,ml.,E.;Koþárek,E.: PĜírodopis pro 9. roþník ZŠ; vydání: 1.
þj.: 30971/2000-22
ze dne: 5.1.2001
platí do: 5.1.2007

Jinan
nosiþ: PAP

SUě

cena (v Kþ): 105

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

þj.: 11984/2005-22

ze dne: 30.9.2005

platí do: 30.9.2011

cena (v Kþ): 83

cena (v Kþ): 85

Nakladatelství ýeské
geografické
spoleþnosti
nosiþ: PAP
SUě

cena (v Kþ): 97

Nakladatelství ýeské
geografické
spoleþnosti
nosiþ: PAP
SUě

cena (v Kþ): 99

Nakladatelství ýeské
geografické
spoleþnosti
nosiþ: PAP
SUě

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

þj.: 11984/2005-22

ze dne: 30.9.2005

platí do: 30.9.2011

Maleninský,M.;Škoda,B.,Smrž,J.: PĜírodopis pro 6. roþník; vydání: 1.

þj.: 22068/2003-22

ze dne: 24.7.2003

platí do: 24.7.2009

Maleninský,M. a kol.: PĜírodopis pro 8. a 9. roþník; vydání: 1.

þj.: 22175/2003-22

ze dne: 1.9.2003

platí do: 1.9.2009

Nakladatelství ýeské
geografické
spoleþnosti
nosiþ: PAP
SUě

FronČk,J.;Jurþák,J. a kol.: PĜírodopis 6 (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 2. aktualizované, platnost doložky
prodloužena
þj.: 26253/2003-22
ze dne: 7.1.2004
platí do: 7.1.2010
cena (v Kþ): 84 a 29,40

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

FronČk,J.;Jurþák,J. a kol.: PĜírodopis 7 (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 23810/2003-22
ze dne: 23.7.2003
platí do: 23.7.2009
cena (v Kþ): 98,70 a 31,50

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Kantorek,J.;FronČk,J.;Jurþák,J. a kol.: PĜírodopis 8 (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 11430/2005-22
ze dne: 8.8.2005
platí do: 8.8.2011
cena (v Kþ): 98,70 a 31,50

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Zapletal,J.;Janoška,M.;Tomanþáková,M.: PĜírodopis 9 (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 23052/2000-22
ze dne: 21.7.2000
platí do: 21.7.2006
cena (v Kþ): 88,20 + 31,50

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Dobroruka,L.,J. a kol.: PĜírodopis I pro 6. roþník ZŠ; vydání: 1.
þj.: 28650/2003-22
ze dne: 15.10.2003
platí do: 15.10.2009

SUě

cena (v Kþ): 129,2

Scientia
nosiþ: PAP

Dobroruka,L.,J. a kol.: PĜírodopis II pro 7. roþník ZŠ; vydání: 1.
þj.: 28650/2003-22
ze dne: 15.10.2003
platí do: 15.10.2009

cena (v Kþ): 140,7

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

Dobroruka,L.,J. a kol.: PĜírodopis III pro 8. roþník ZŠ; vydání: 1.
þj.: 28650/2003-22
ze dne: 15.10.2003
platí do: 15.10.2009

cena (v Kþ): 130

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

cena (v Kþ): 120

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

Cílek,V. a kol.: PĜírodopis IV pro 9. roþník ZŠ; vydání: 1.
þj.: 28650/2003-22
ze dne: 15.10.2003
platí do: 15.10.2009

ýerník,V.;Biþík,V.;Martinec,Z.: PĜírodopis III pro 8. roþník ZŠ - Biologie þlovČka; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 23840/2003-22
ze dne: 28.7.2003
platí do: 28.7.2009
cena (v Kþ): 98

SPN, a.s.

ýerník,V.;Martinec,Z.;Vítek,J.: PĜírodopis IV pro 9. roþník ZŠ - Mineralogie a geologie; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 23840/2003-22
ze dne: 28.7.2003
platí do: 28.7.2009
cena (v Kþ): 98

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

ýerník,V.;Biþík,V.;Martinec,Z.: PĜírodopis pro 6. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 23840/2003-22
ze dne: 28.7.2003
platí do: 28.7.2009
cena (v Kþ): 117

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

ýerník,V.;Biþík,V.;Biþíková,L.: PĜírodopis pro 7. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 23840/2003-22
ze dne: 28.7.2003
platí do: 28.7.2009
cena (v Kþ): 117

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

p

nosiþ: PAP

SUě

Zeměpis

PavlĤ,R.;Seifert,V.: ZemČpis pro 6. roþník ZŠ a nižší roþníky víceletých gymnázií - Krajinná sféra I; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
þj.: 20723/2004-22
ze dne: 10.8.2004
platí do: 10.8.2010
cena (v Kþ): 42

Alter
nosiþ: PAP

SUě
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Kholová,H.;PavlĤ,R.: ZemČpis pro 6. roþník ZŠ a nižší roþníky víceletých gymnázií - Krajinná sféra II;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 20723/2004-22
ze dne: 10.8.2004
platí do: 10.8.2010
cena (v Kþ): 52

Alter

Holovská,H;PavlĤ,R. a kol.: ZemČpis pro 6. roþník ZŠ a nižší roþníky víceletých gymnázií - Vesmír, mapa;
vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 20723/2004-22
ze dne: 10.8.2004
platí do: 10.8.2010
cena (v Kþ): 42

Alter

Pluskal,M.;Bradáþ,P.;Kraus,P.;Krausová,M.: ZemČpis pro 8. roþník ZŠ a nižší roþníky víceletých gymnázií Spoleþenské složky krajiny a politická mapa svČta; vydání: 1.
þj.: 14040/2003-22
ze dne: 23.6.2003
platí do: 23.6.2009
cena (v Kþ): 97

Alter

Holeþek,M. a kol.: ýeská republika - ZemČpis pro 8. a 9. roþník ZŠ a nižší roþníky víceletých gymnázií;
vydání: 4., upravené, platnost doložky prodloužena
þj.: 11206/2005-22
ze dne: 18.4.2005
platí do: 18.4.2011
cena (v Kþ): 89

Fortuna

Brychtová,Š.;Brinke,J.;Herink,J.: Planeta ZemČ - ZemČpis pro 6. a 7. roþník ZŠ (uþebnice a pracovní sešit);
vydání: 2. upravené, platnost doložky prodloužena
þj.: 24397/2000-22
ze dne: 28.7.2000
platí do: 28.7.2006
cena (v Kþ): 99 a 47

Fortuna

Baar,V.: Politická mapa dnešního svČta - ZemČpis pro 8. a 9. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 10770/2005-22
ze dne: 18.4.2005
platí do: 18.4.2011
cena (v Kþ): 57

Fortuna

Mirvald,S.;Štulc,M.;Kopp,J.: Spoleþenské a hospodáĜské složky krajiny - ZemČpis pro 8. a 9. roþník ZŠ a nižší
roþníky víceletých gymnázií (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 21768/2003-22
ze dne: 17.6.2003
platí do: 17.6.2009
cena (v Kþ): 89 + 48

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Brinke,J. a kol.: ZemČpis Ameriky, Asie a Evropy; vydání: 2., pĜepracované
þj.: 17602/2002-22
ze dne: 15.4.2002
platí do: 15.4.2008
cena (v Kþ): 89

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

Baar,V.: ZemČpis Ameriky, Asie a Evropy - pracovní sešit; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 10769/2005-22
ze dne: 18.4.2005
platí do: 18.4.2011
cena (v Kþ): 49

Fortuna
nosiþ: PAP

SUě

ýervený,P.;Dokoupil,J.;Kopp,J.;Matušková,A.;Mentlík,P.: ZemČpis pro 6. roþník základní školy a primu
víceletého gymnázia; vydání: 1.
þj.: 18985/2003-22
ze dne: 17.7.2003
platí do: 17.7.2009
cena (v Kþ): 99

Fraus

DvoĜák,J.;Kohoutová,A.;Taibr,P.: ZemČpis pro 7. roþník základní školy a víceleté gymnázium (uþebnice a
pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 20324/2005-22
ze dne: 2.9.2005
platí do: 2.9.2011
cena (v Kþ): 119 + 59

Fraus

kol. autorĤ: ýeská republika - Sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1.
þj.: 2180/2006-22
ze dne: 27.1.2006
platí do: 27.1.2012
cena (v Kþ): 55

Kartografie Praha
nosiþ: PAP
SUě

kol. autorĤ: Sešitové atlasy pro základní školy - Afrika, Austrálie, Oceánie; vydání: 1.
þj.: 17348/2005-22
ze dne: 10.6.2005
platí do: 10.6.2011
cena (v Kþ):

Kartografie Praha
nosiþ: PAP
SUě

kol. autorĤ: Sešitové atlasy pro základní školy - Amerika; vydání: 1.
þj.: 17348/2005-22
ze dne: 10.6.2005
platí do: 10.6.2011

cena (v Kþ):

Kartografie Praha
nosiþ: PAP
SUě

kol. autorĤ: Sešitové atlasy pro základní školy - Asie; vydání: 1.
þj.: 17348/2005-22
ze dne: 10.6.2005
platí do: 10.6.2011

cena (v Kþ):

Kartografie Praha
nosiþ: PAP
SUě

kol. autorĤ: Školní atlas ýeské republiky; vydání: 1.
þj.: 19540/2000-22
ze dne: 19.5.2000
platí do: 19.5.2006

cena (v Kþ): 99

Kartografie Praha
nosiþ: PAP
SUě

kol. autorĤ: Školní atlas Evropy; vydání: 1.
þj.: 19346/2001-22
ze dne: 12.6.2001

cena (v Kþ): 129

Kartografie Praha
nosiþ: PAP
SUě

cena (v Kþ): 279

Kartografie Praha
nosiþ: PAP
SUě

platí do: 12.6.2007

kol. autorĤ: Školní atlas svČta; vydání: 1., 2. dotisk
þj.: 21164/2004-22
ze dne: 22.12.2004
platí do: 22.12.2010

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

Kühnlová;H.: ZemČpis pro 9. roþník ZŠ - Tady jsem doma; vydání: 2., upravené, platnost doložky prodloužena MOBY DICK
þj.: 12072/2004-22
ze dne: 24.1.2005
platí do: 24.1.2011
cena (v Kþ): 53
nosiþ: PAP
Lorenc,P.: ZemČpis pro 6. a 7. roþník ZŠ - Daleké svČtadíly a oceány; vydání: 2., upravené, platnost doložky
prodloužena
þj.: 12072/2004-22
ze dne: 24.1.2005
platí do: 24.1.2011
cena (v Kþ): 77

MOBY DICK
nosiþ: PAP

SUě

Lorenc,P.: ZemČpis pro 6. roþník ZŠ - Živá planeta; vydání: 2., upravené, platnost doložky prodloužena
þj.: 12072/2004-22
ze dne: 24.1.2005
platí do: 24.1.2011
cena (v Kþ): 72,8

MOBY DICK
nosiþ: PAP

SUě

Lorenc,P.: ZemČpis pro 7. roþník ZŠ - NejvČtší svČtadíl na Zemi; vydání: 2., upravené, platnost doložky
prodloužena
þj.: 12072/2004-22
ze dne: 24.1.2005
platí do: 24.1.2011
cena (v Kþ): 92

MOBY DICK

Lorenc,P.: ZemČpis pro 8. roþník ZŠ - Lidé na živé planetČ; vydání: 2., upravené, platnost doložky
prodloužena
þj.: 12072/2004-22
ze dne: 1.9.2005
platí do: 1.9.2011
cena (v Kþ): 87

MOBY DICK

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě
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Lorenc,P.: ZemČpis pro 9. roþník ZŠ - ýeská republika; vydání: 2., upravené, platnost doložky prodloužena
þj.: 12072/2004-22
ze dne: 1.9.2005
platí do: 1.9.2011
cena (v Kþ): 95

MOBY DICK
nosiþ: PAP

Kühnlová,H.: ZemČpis naší vlasti (pracovní sešit); vydání: 2., doložka prodloužena

cena (v Kþ): 47

Nakladatelství ýeské
geografické
spoleþnosti
nosiþ: PAP
SUě

cena (v Kþ): 49

Nakladatelství ýeské
geografické
spoleþnosti
nosiþ: PAP
SUě

cena (v Kþ): 49

Nakladatelství ýeské
geografické
spoleþnosti
nosiþ: PAP
SUě

þj.: 23890/2002-22

ze dne: 14.8.2002

platí do: 14.8.2008

ěezníþková,D.: ZemČpis svČta - Evropa (pracovní sešit); vydání: 1.

þj.: 14850/2004-22

ze dne: 10.6.2004

platí do: 10.6.2010

Kühnlová,H.: ZemČpis svČta - kontinenty (pracovní sešit); vydání: 1.

þj.: 14850/2004-22

ze dne: 10.6.2004

platí do: 10.6.2010

ýervinka,P.;Tampír,V.: PĜírodní prostĜedí ZemČ; vydání: 2., platnost doložky prodloužena

þj.: 20165/2002-22

ze dne: 24.5.2002

platí do: 24.5.2008

cena (v Kþ): 89

Nakladatelství ýeské
geografické
spoleþnosti
nosiþ: PAP
SUě

cena (v Kþ): 105

Nakladatelství ýeské
geografické
spoleþnosti
nosiþ: PAP
SUě

cena (v Kþ): 49

Nakladatelství ýeské
geografické
spoleþnosti
nosiþ: PAP
SUě

Valenta,V.;Herink,J. a kol.: Souþasný svČt; vydání: 1.

þj.: 14850/2004-22

ze dne: 10.6.2004

platí do: 10.6.2010

ěezníþková,D.: Souþasný svČt (pracovní sešit); vydání: 1.

þj.: 19355/2005-22

ze dne: 1.9.2005

platí do: 1.9.2011

Kastner,J.;Holeþek,M.;Krajíþek,L. a kol.: ZemČpis naší vlasti; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

þj.: 10967/2002-22

ze dne: 8.3.2002

platí do: 8.3.2008

cena (v Kþ): 99

Holeþek,M.;Janský,B.;Tlach,B.: ZemČpis svČta 1; vydání: 3. upravené, doložka prodloužena

þj.: 26933/2004-22

ze dne: 12.1.2005

platí do: 12.1.2011

cena (v Kþ): 79

Holeþek,M.;Janský,B. a kol.: ZemČpis svČta 2 (Amerika, Asie); vydání: 2., doložka prodloužena

þj.: 31636/2001-22

ze dne: 7.12.2001

platí do: 7.12.2007

cena (v Kþ): 79

JeĜábek,M.;Vilímek,V.: ZemČpis svČta 3 (Evropa); vydání: 2., doložka prodloužena

þj.: 22815/2001-22

ze dne: 5.9.2001

platí do: 5.9.2007

SUě

cena (v Kþ): 79

Nakladatelství ýeské
geografické
spoleþnosti
nosiþ: PAP
SUě
Nakladatelství ýeské
geografické
spoleþnosti
nosiþ: PAP
SUě
Nakladatelství ýeské
geografické
spoleþnosti
nosiþ: PAP
SUě
Nakladatelství ýeské
geografické
spoleþnosti
nosiþ: PAP
SUě

Voženílek,V.;Demek,J.: ZemČpis 1 - Planeta ZemČ, Glóbus a mapa, PĜírodní složky a oblasti ZemČ (uþebnice
a pracovní sešit - žákovská/uþitelská verze); vydání: 1.
þj.: 24526/2000-22
ze dne: 4.8.2000
platí do: 4.8.2006
cena (v Kþ): uþebnice 84/126, PS
42

Prodos

Voženílek,V.;Demek,J.: ZemČpis 2 - ZemČpis oceánĤ a svČtadílĤ (1) (uþebnice a pracovní sešit žákovská/uþitelská verze); vydání: 1.
þj.: 13940/2001-22
ze dne: 25.4.2001
platí do: 25.4.2007
cena (v Kþ): uþebnice 63/105, PS
42

Prodos

Voženílek,V.;FĖukal,M.;Mahrová,M.: ZemČpis 3 - ZemČpis oceánĤ a svČtadílĤ (2) (uþebnice a pracovní sešit žákovská/uþitelská verze); vydání: 1.
þj.: 20173/2001-22
ze dne: 30.8.2001
platí do: 30.8.2007
cena (v Kþ): uþebnice 126/168,
PS 42

Prodos

Voženílek,V.;Szczyrba,Z.: ZemČpis 4 - ýeská republika (uþebnice a pracovní sešit - žákovská/uþitelská
verze); vydání: 1.
þj.: 22105/2002-22
ze dne: 19.7.2002
platí do: 19.7.2008
cena (v Kþ): uþebnice
115,50/147, PS 42

Prodos

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

Voženílek,V.;FĖukal,M.;Nováþek,P.;Szczyrba,Z.: ZemČpis 5 - HospodáĜství a spoleþnost (uþebnice a pracovní Prodos
sešit - žákovská/uþitelská verze); vydání: 1.
ze dne: 29.7.2003
nosiþ: PAP
þj.: 23778/2003-22
platí do: 29.7.2009
cena (v Kþ): uþebnice
115,50/147, PS 42
ýervinka,P.;Braun,R.: Afrika, Austrálie a Antarktida; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
ze dne: 28.7.2000
þj.: 24427/2000-22
platí do: 28.7.2006
cena (v Kþ): 58,8

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě
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Braun,R;ýervinka,P.: Amerika; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 24427/2000-22
ze dne: 28.7.2000
platí do: 28.7.2006
ýervinka,P.;Braun,R.: Asie; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
platí do: 28.7.2006
þj.: 24427/2000-22
ze dne: 28.7.2000

cena (v Kþ): 50,4

Scientia
nosiþ: PAP

SUě
SUě

cena (v Kþ): 60,9

Scientia
nosiþ: PAP

Novotná,M.: ýeská republika; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
ze dne: 28.7.2000
þj.: 24427/2000-22
platí do: 28.7.2006

cena (v Kþ): 128,1

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

Vilímek,V.;Nováková,R.: Evropa; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
ze dne: 28.7.2000
þj.: 24427/2000-22
platí do: 28.7.2006

cena (v Kþ): 62

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

Skokan,L.;Bursa,M.;Peštová,J.: Geografické tabulky; vydání: 3. pĜepracované
ze dne: 2.11.2000
þj.: 28501/2000-22
platí do: 2.11.2006
cena (v Kþ): 75,6

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

Kastner a kol.: Mapy - pĜíroda - životní prostĜedí; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 24427/2000-22
ze dne: 28.7.2000
platí do: 28.7.2006
cena (v Kþ): 89,3

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

Mirvald,S.: Socioekonomický zemČpis pro základní školy a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 24427/2000-22
ze dne: 28.7.2000
platí do: 28.7.2006
cena (v Kþ): 73

Scientia

kol.: Školní atlas ýeská republika a Evropa; vydání: 1.
þj.: 21049/2005-22
ze dne: 1.8.2005
platí do: 1.8.2011

cena (v Kþ): 149

Shocart
nosiþ: PAP

kol.: Školní atlas svČta; vydání: 1.
þj.: 10333/2004-22
ze dne: 23.4.2004

cena (v Kþ): 289

Shocart
nosiþ: PAP

platí do: 23.4.2010

nosiþ: PAP

SUě

Demek,J.: Mimoevropské svČtadíly - ZemČpis pro základní školy; vydání: 1.
þj.: 26157/2004-22
ze dne: 24.8.2004
platí do: 24.8.2010
cena (v Kþ): 159

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Novák,S.;Demek,J.: Planeta ZemČ se pĜedstavuje; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 31729/2003-22
ze dne: 6.2.2004
platí do: 6.2.2010
cena (v Kþ): 99

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Chalupa,P.: SvČtový oceán, Evropa - ZemČpis pro 7. roþník obecné školy; vydání: 1.
þj.: 12890/99-22
platí do: 19.4.2005
cena (v Kþ): 109
ze dne: 19.4.1999

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Demek,J.;Horník,S.: ZemČpis pro 6. a 7. roþník ZŠ - Planeta ZemČ a její krajiny; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 23841/2003-22
platí do: 21.8.2009
cena (v Kþ): 83
ze dne: 21.8.2003

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Demek,J.;Mališ,I.: ZemČpis pro 6. a 7. roþník ZŠ - Planeta ZemČ a její krajiny (pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 31385/2002-22
platí do: 29.1.2009
cena (v Kþ): 65
ze dne: 29.1.2003

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Demek,J.;Mališ,I.: ZemČpis pro 6. a 7. roþník ZŠ - ZemČpis svČtadílĤ; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 23841/2003-22
ze dne: 21.8.2003
cena (v Kþ): 89
platí do: 21.8.2009

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Demek,J.;Mališ,I.: ZemČpis pro 6. a 7. roþník ZŠ - ZemČpis svČtadílĤ (pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 15218/2003-22
platí do: 11.3.2009
cena (v Kþ): 59
ze dne: 11.3.2003

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Chalupa,P.;Demek,J.;Rux,J.: ZemČpis pro 8. a 9. roþník ZŠ - Lidé žijí a hospodaĜí na Zemi; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
þj.: 23841/2003-22
platí do: 21.8.2009
cena (v Kþ): 87
ze dne: 21.8.2003

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Hofmann,E.;Vrbas,J.: ZemČpis pro 8. a 9. roþník ZŠ - Lidé žijí a hospodaĜí na Zemi (pracovní sešit); vydání: 1. SPN, a.s.
þj.: 21373/2003-22
platí do: 10.6.2009
cena (v Kþ): 59
ze dne: 10.6.2003
nosiþ: PAP

SUě

Rux,J.;VanČþková,M.: ZemČpis pro 8. a 9. roþník ZŠ - ZemČpis ýeské republiky (pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 21693/2002-22
platí do: 19.6.2008
cena (v Kþ): 69
ze dne: 19.6.2002

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Biþík,I. a kol.: Školní atlas dnešní Evropy; vydání: 1.
þj.: 12860/2003-22-23 ze dne: 7.3.2003
platí do: 7.3.2009

cena (v Kþ): 119

Terra
nosiþ: PAP

Biþík,I. a kol.: Školní atlas dnešního svČta; vydání: 1.
þj.: 17763/2000-22-23 ze dne: 18.4.2000
platí do: 18.4.2006

cena (v Kþ):

Terra
nosiþ: PAP

j p

Dějepis

Mandelová,H.;Kunstová,E.;PaĜízková,I.: DČjiny 20. století pro 9. roþník ZŠ a pro kvartu osmiletého gymnázia);
vydání: 1.
þj.: 20778/2004-22
cena (v Kþ): 169
ze dne: 2.8.2004
platí do: 2.8.2010

Dialog

Mandelová,H.;Kunstová,E.;PaĜízková,I.: DČjiny novovČku pro 8. roþník ZŠ a pro tercii osmiletého gymnázia);
vydání: 1.
ze dne: 21.5.2003
platí do: 21.5.2009
þj.: 19759/2003-22
cena (v Kþ): 169

Dialog

Mandelová,H.;Kunstová,E.;PaĜízková,I.: DČjiny pravČku a starovČku pro 6. roþník ZŠ a pro primu osmiletého
gymnázia); vydání: 1.
þj.: 19308/2001-22
cena (v Kþ): 169
ze dne: 11.6.2001
platí do: 11.6.2007

Dialog

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě
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Mandelová,H.;Kunstová,E.;PaĜízková,I.: DČjiny stĜedovČku a poþátkĤ novovČku pro 7. roþník ZŠ a pro
sekundu osmiletého gymnázia); vydání: 1.
þj.: 19602/2002-22
ze dne: 28.6.2002
platí do: 28.6.2008
cena (v Kþ): 169

Dialog

Mann, A.B.: Romský dČjepis; vydání: 1.
þj.: 18412/2001-22
ze dne: 25.6.2001

Fortuna
nosiþ: PAP

platí do: 25.6.2007

cena (v Kþ): 139

nosiþ: PAP

SUě

Mandelová,H. a kol.: DČjiny 20. století - dČjepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1.
þj.: 13840/2001-22
ze dne: 9.5.2001
platí do: 9.5.2007
cena (v Kþ): 119

Kartografie Praha
nosiþ: PAP
SUě

Mandelová,H. a kol.: NovovČk I - dČjepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 19757/2003-22
ze dne: 16.6.2003
platí do: 16.6.2009
cena (v Kþ): 89

Kartografie Praha

Mandelová,H. a kol.: NovovČk II - dČjepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 19757/2003-22
ze dne: 16.6.2003
platí do: 16.6.2009
cena (v Kþ): 89

Kartografie Praha

Mandelová,H. a kol.: PravČk a starovČk - dČjepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 19757/2003-22
ze dne: 16.6.2003
platí do: 16.6.2009
cena (v Kþ): 89

Kartografie Praha

Mandelová,H. a kol.: StĜedovČk - dČjepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 19757/2003-22
ze dne: 16.6.2003
platí do: 16.6.2009
cena (v Kþ): 89

Kartografie Praha

Koucká,I.;Schulzová,E.: DČjepis 6 - PravČk, starovČk (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 17727/2004-22
ze dne: 12.10.2004
platí do: 12.10.2010
cena (v Kþ): 97 + 30

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Odehnal,P.;Schulzová,E.: DČjepis 7 (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 15316/2005-22
ze dne: 7.11.2005
platí do: 7.11.2009
cena (v Kþ): 89 + 28

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Burešová,J;Schulzová,E.: DČjepis 9 - Moderní dČjiny (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 20832/2000-22
ze dne: 6.6.2000
platí do: 6.6.2006
cena (v Kþ): 96,60 + 27,30

Prodos
nosiþ: PAP

SUě

Peþírková,J.: DČjepis 6 - pravČk a starovČk; vydání: 1.
þj.: 12299/2001-22
ze dne: 3.3.2001
platí do: 3.3.2007

cena (v Kþ): 140

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

Hrubá,M.;Drška,V.: DČjepis 7 - stĜedovČk a raný novovČk; vydání: 1.
þj.: 19894/2002-22
ze dne: 29.7.2002
platí do: 29.7.2008

cena (v Kþ): 168

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

ýapka,F.: DČjepis 8 (od r. 1648 do r. 1918); vydání: 1.
þj.: 21773/2003-22
ze dne: 19.6.2003
platí do: 19.6.2009

cena (v Kþ): 165

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

cena (v Kþ): 170

Scientia
nosiþ: PAP

SUě

cena (v Kþ): 87

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

ýapka,F.: DČjepis 9 (od r. 1918 do souþasnosti); vydání: 1.
þj.: 22036/2004-22
ze dne: 29.7.2004
platí do: 29.7.2010
Pokorný,J.: DČjepis - Nová doba 1 - V dobČ páry a elektĜiny; vydání: 3.
þj.: 21668/99-22
ze dne: 18.5.1999
platí do: 18.5.2005

Jožák,J,: DČjepis - Nová doba 3 - Druhá svČtová válka a þeskoslovenský odboj; vydání: 2., platnost doložky
prodloužena
þj.: 16413/2000-22
ze dne: 28.3.2000
platí do: 28.3.2006
cena (v Kþ): 87

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

SUě

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Jožák,J,: DČjepis - Nová doba 4 - ýeskoslovensko a svČt 1945-1989; vydání: 1., platnost doložky prodloužena SPL - Práce
ze dne: 5.3.2002
platí do: 5.3.2006
cena (v Kþ): 87
nosiþ: PAP
þj.: 14220/2002-22

SUě

Michovský,V.: PravČk a starovČk pro ZŠ, 1. a 2. díl; vydání: 2., platnost doložky prodloužena
þj.: 10711/2003-22
ze dne: 8.1.2003
platí do: 8.1.2009
cena (v Kþ): po 79

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Gloser,J.,J.;Sedlmayerová,M.: ýeské zemČ za vlády PĜemyslovcĤ a LucemburkĤ (pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 20146/2001-22
ze dne: 26.7.2001
platí do: 26.7.2007
cena (v Kþ): 45

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Peþenka,M.;Augusta,P.;Honzák,F.;LuĖák,P.: DČjiny moderní doby, 1. díl; vydání: 2., platnost doložky
prodloužena
þj.: 22549/2004-22
ze dne: 18.11.2004
platí do: 18.11.2010
cena (v Kþ): 89

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Peþenka,M.;Augusta,P.;Honzák,F.: DČjiny moderní doby, 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 22549/2004-22
ze dne: 18.11.2004
platí do: 18.11.2010
cena (v Kþ): 89

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Augusta,P.;Honzák,F.;Peþenka,M.: DČjiny novovČku 1. a 2. díl; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 19756/2003-22
ze dne: 16.6.2003
platí do: 16.6.2005
cena (v Kþ): 89

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Augusta,P.;Honzák,F.: DČjiny pravČku a starovČkého Orientu; vydání: 2.
þj.: 22245/2000-22
ze dne: 27.6.2000
platí do: 27.6.2006

cena (v Kþ): 79

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Augusta,P.;Honzák,F.: DČjiny starovČkého ěecka a ěíma; vydání: 2.
þj.: 22245/2000-22
ze dne: 27.6.2000
platí do: 27.6.2006

cena (v Kþ): 89

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě
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Picková,D.;KubĤ,N.: DČjiny stĜedovČku a raného novovČku - 1. díl (Zrození stĜedovČké Evropy); vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
þj.: 28281/2004-22
ze dne: 22.10.2004
platí do: 22.10.2010
cena (v Kþ): 69

SPL - Práce

Augusta,P.;Honzák,F.;Picková,D.;KubĤ,N.: DČjiny stĜedovČku a raného novovČku - 2. díl (StĜedovČká
spoleþnost); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 28281/2004-22
ze dne: 22.10.2004
platí do: 22.10.2010
cena (v Kþ): 69

SPL - Práce

Beneš,Z.;Augusta,P.: DČjiny stĜedovČku a raného novovČku - 3. díl (Ranný novovČk); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 28281/2004-22
ze dne: 22.10.2004
platí do: 22.10.2010
cena (v Kþ): 59

SPL - Práce

Sedlmayerová,M.: Pracovní sešit k uþebnicím DČjiny moderní doby 1 a 2; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 22549/2004-22
ze dne: 18.11.2004
platí do: 18.11.2010
cena (v Kþ): 49

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Kuthanová,A.: Pracovní sešit k uþebnicím DČjiny novovČku, 1. a 2. díl; vydání: 1.
þj.: 14091/2000-22
ze dne: 20.4.2000
platí do: 20.4.2006
cena (v Kþ): 39

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Beneš,Z.;Augusta,P.: Pracovní sešit k uþebnicím DČjiny stĜedovČku a raného novovČku, 1. - 3. Díl; vydání: 1.
þj.: 26785/99-22
ze dne: 24.11.1999
platí do: 24.11.2005
cena (v Kþ): 39

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Charvát,P.: PrĤvodce všedním životem ve starovČku; vydání: 1.
þj.: 11753/2002-22
ze dne: 29.1.2002
platí do: 29.1.2008

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Rulf,J;Válková,V.: DČjepis pro 6. roþník ZŠ - pravČk a starovČk; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 33573/2003-22
ze dne: 27.1.2004
platí do: 27.1.2010
cena (v Kþ): 99

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Parkan,F. a kol.: DČjepis pro 6. roþník ZŠ - pravČk a starovČk - pracovní sešit; vydání: 1.
þj.: 13946/2002-22
ze dne: 17.4.2002
platí do: 17.4.2008
cena (v Kþ): 65

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

ýechura,J. a kol.: DČjepis pro 7. roþník ZŠ - stĜedovČk a raný novovČk; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 33573/2003-22
ze dne: 27.1.2004
platí do: 27.1.2010
cena (v Kþ): 105

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Parkan,F. a kol.: DČjepis pro 7. roþník ZŠ - stĜedovČk a raný novovČk - pracovní sešit; vydání: 1.
þj.: 17145/2002-22
ze dne: 13.9.2002
platí do: 13.9.2008
cena (v Kþ): 65

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Hlavaþka,M.: DČjepis pro 8. roþník ZŠ - novovČk; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 33573/2003-22
ze dne: 27.1.2004
platí do: 27.1.2010
cena (v Kþ): 98

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Parkan,F. a kol.: DČjepis pro 8. roþník ZŠ - novovČk - pracovní sešit; vydání: 1.
þj.: 23191/2002-22
ze dne: 13.9.2002
platí do: 13.9.2008
cena (v Kþ): 65

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Parkan,F. a kol.: DČjepis pro 9. roþník ZŠ - nejnovČjší dČjiny - pracovní sešit; vydání: 1.
þj.: 24986/2002-22
ze dne: 11.9.2002
platí do: 11.9.2008
cena (v Kþ): 65

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

cena (v Kþ): 169

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

Občanská výchova
Janošková,D.;Ondráþková,M.;ýeþilová,A.: Obþanská výchova pro 6. roþník základní školy a primu víceletého
gymnázia; vydání: 1.
þj.: 28212/2003-22
ze dne: 11.10.2003
platí do: 11.10.2009
cena (v Kþ):

Fraus

Janošková,D.;Ondráþková,M.;ýábalová,D.;Marková,H.;Šebková,J.: Obþanská výchova pro 7. roþník základní
školy a primu víceletého gymnázia; vydání: 1.
þj.: 25556/2004-22
ze dne: 9.9.2004
platí do: 9.9.2010
cena (v Kþ):

Fraus

Janošková,D.;Ondráþková,M.;ýábalová,D.;Marková,H.;Šebková,J.: Obþanská výchova pro 8. roþník základní
školy a primu víceletého gymnázia; vydání: 1.
þj.: 21650/2005-22
ze dne: 22.6.2005
platí do: 22.6.2011
cena (v Kþ):

Fraus

Dostálová,R. a kol.: Obþanská výchova pro 7. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena

Nakladatelství
Olomouc
nosiþ: PAP
SUě

þj.: 26258/2003-22

ze dne: 28.8.2003

platí do: 28.8.2009

cena (v Kþ): 90

Dostálová,R. a kol.: Obþanská výchova pro 8. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 28911/2004-22

ze dne: 8.11.2004

platí do: 8.11.2010

ze dne: 28.3.2000

platí do: 28.3.2006

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

cena (v Kþ): 90

Nakladatelství
Olomouc
nosiþ: PAP
SUě

cena (v Kþ): 90

Nakladatelství
Olomouc
nosiþ: PAP
SUě

Hrachovcová,M.: Obþanská výchova pro 9. roþník ZŠ; vydání: 1.
þj.: 16152/2000-22

nosiþ: PAP

Korityáková,T.;Korityák,S.: Po stopách Jana Welzla - ruština pro základní školy, 1. díl (Deník Jana Welzla uþebnice, Deník cestovatele - pracovní sešit, Písanka, Metodická pĜíruþka, PĜílohy, CD, Pexeso);
vydání: 1.
þj.: 10327/2004-22
ze dne: 29.7.2004
platí do: 29.7.2010
cena (v Kþ): 119 + 74 + 82+ 215
+ 150 + 138 + 16

Nakladatelství
TaĢána Korityáková

kol.: Právo pro každého (uþebnice programu "Právo pro každý den - Street Law"); vydání: 1.
þj.: 20343/2002-22
ze dne: 28.4.2002
platí do: 28.4.2008
cena (v Kþ): 400

Partners Czech
nosiþ: PAP
SUě

nosiþ: PAP

SUě
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Valenta,M.: Obþanská výchova pro 6. roþník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 17280/2001-22
ze dne: 26.6.2001
platí do: 26.6.2007
cena (v Kþ): 89

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Valenta,M.: Obþanská výchova pro 7. roþník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 17280/2001-22
ze dne: 26.6.2001
platí do: 26.6.2007
cena (v Kþ): 89

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Valenta,M.: Obþanská výchova pro 8. roþník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 17280/2001-22
ze dne: 26.6.2001
platí do: 26.6.2007
cena (v Kþ): 89

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Valenta,M.: Obþanská výchova pro 9. roþník; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 17280/2001-22
ze dne: 26.6.2001
platí do: 26.6.2007
cena (v Kþ): 89

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Dudák,V.;Inquort,R.;Mareda,R.: Obþanská výchova pro 6. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 30784/2005-22
ze dne: 25.10.2005
platí do: 25.10.2006
cena (v Kþ): 75

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Adamová,L.;Dudák,V.;Mareda,R.;Ventura,V.: Obþanská výchova pro 7. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky SPN, a.s.
prodloužena
þj.: 30784/2005-22
ze dne: 25.10.2005
platí do: 25.10.2006
cena (v Kþ): 75
nosiþ: PAP

SUě

Adamová,L.;Dudák,V.;Inquort,R;Mareda,R.;Ventura,V.: Obþanská výchova pro 8. roþník ZŠ; vydání: 1.,
platnost doložky prodloužena
þj.: 30784/2005-22
ze dne: 25.10.2005
platí do: 25.10.2006
cena (v Kþ): 79

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Dudák,V.;Holþák,P.;Mareda,R.: Obþanská výchova pro 9. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 30784/2005-22
ze dne: 25.10.2005
platí do: 25.10.2006
cena (v Kþ): 79

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Sokol,J.;Miþienka,M.;Jirásková,V.: Obþanské minimum; vydání: 1.
þj.: 13065/2003-22
ze dne: 7.3.2003
platí do: 7.3.2009

ÚIV - Tauris
nosiþ: PAP

SUě

Knopová,B.;Koutský,J.: Písniþko, pojćme si hrát! (hudební výchova pro 2. roþník); vydání: 1.
þj.: 227541/99-22
ze dne: 30.8.1999
platí do: 30.8.2005
cena (v Kþ):

Albra
nosiþ: PAP

SUě

Jaglová,J.: Hudební výchova pro 1. roþník (Zaþínáme s hudební výchovou - pracovní listy, metodický
prĤvodce a zpČvník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 22291/2003-22
ze dne: 24.6.2003
platí do: 24.6.2009
cena (v Kþ): 35 + 18

Nová škola

Jaglová,J.: Hudební výchova pro 2. roþník (uþebnice, metodický prĤvodce a zpČvník); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 22291/2003-22
ze dne: 24.6.2003
platí do: 24.6.2009
cena (v Kþ): 42 + 25

Nová škola

Jaglová,J.: Hudební výchova pro 3. roþník (uþebnice, metodický prĤvodce a zpČvník); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 22291/2003-22
ze dne: 24.6.2003
platí do: 24.6.2009
cena (v Kþ): 42 + 25

Nová škola

Jaglová,J.: Hudební výchova pro 4. roþník (uþebnice, metodický prĤvodce a zpČvník); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 22291/2003-22
ze dne: 24.6.2003
platí do: 24.6.2009
cena (v Kþ): 42 + 25

Nová škola

Jaglová,J.: Hudební výchova pro 5. roþník (uþebnice, metodický prĤvodce a zpČvník); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 22291/2003-22
ze dne: 24.6.2003
platí do: 24.6.2009
cena (v Kþ): 42 + 25

Nová škola
nosiþ: PAP

SUě

Lišková,M.: Hudební výchova pro 1. roþník ZŠ (uþebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 14205/2005-22
ze dne: 3.3.2005
platí do: 3.3.2011
cena (v Kþ): 77 + 170

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

SUě

Lišková,M.;Hurník,L.: Hudební výchova pro 2. roþník ZŠ (uþebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 14205/2005-22
ze dne: 3.3.2005
platí do: 3.3.2011
cena (v Kþ): 77 + 170

SPN, a.s.

Lišková,M.;Hurník,L.: Hudební výchova pro 3. roþník ZŠ (uþebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 14205/2005-22
ze dne: 3.3.2005
platí do: 3.3.2011
cena (v Kþ): 79 + 170

SPN, a.s.

Lišková,M.;Hurník,L.: Hudební výchova pro 4. roþník ZŠ (uþebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 14205/2005-22
ze dne: 3.3.2005
platí do: 3.3.2011
cena (v Kþ): 79 + 170

SPN, a.s.

Lišková,M.;Hurník,L.: Hudební výchova pro 5. roþník ZŠ (uþebnice a CD); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 14205/2005-22
ze dne: 3.3.2005
platí do: 3.3.2011
cena (v Kþ): 79 + 170

SPN, a.s.

Charalambidis,A.;Pilka,J. a kol.: Hudební výchova pro 6. roþník ZŠ (uþebnice a CD); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 14205/2005-22
ze dne: 3.3.2005
platí do: 3.3.2011
cena (v Kþ): 83 + 170

SPN, a.s.

Charalambidis,A.;Pilka,J. a kol.: Hudební výchova pro 7. roþník ZŠ (uþebnice a CD); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 14205/2005-22
ze dne: 3.3.2005
platí do: 3.3.2011
cena (v Kþ): 79 + 170

SPN, a.s.

cena (v Kþ):

Hudební výchova

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě
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Charalambidis,A.;Pilka,J. a kol.: Hudební výchova pro 8. roþník ZŠ (uþebnice a CD); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 14205/2005-22
ze dne: 3.3.2005
platí do: 3.3.2011
cena (v Kþ): 79 + 170

SPN, a.s.

Charalambidis,A.;Pilka,J. a kol.: Hudební výchova pro 9. roþník ZŠ (uþebnice a CD); vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 14205/2005-22
ze dne: 3.3.2005
platí do: 3.3.2011
cena (v Kþ): 77 + 170

SPN, a.s.

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

Výtvarná výchova
Šamšula,P.: Obrazárna v hlavČ 1, 2 (výtvarná þítanka pro 2. - 5. roþník); vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 10770/2002-22
ze dne: 11.1.2002
platí do: 11.1.2008
cena (v Kþ): po 129

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Šamšula,P.: Obrazárna v hlavČ 3 (výtvarná þítanka pro 6. roþník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 10770/2002-22
ze dne: 11.1.2002
platí do: 11.1.2008
cena (v Kþ): 109

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Šamšula,P.: Obrazárna v hlavČ 4 (výtvarná þítanka pro 7. roþník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 10770/2002-22
ze dne: 11.1.2002
platí do: 11.1.2008
cena (v Kþ): 109

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Šamšula,P.: Obrazárna v hlavČ 5 (výtvarná þítanka pro 8. roþník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 10770/2002-22
ze dne: 11.1.2002
platí do: 11.1.2008
cena (v Kþ): 109

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Šamšula,P.: Obrazárna v hlavČ 6 (výtvarná þítanka pro 9. roþník); vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 10770/2002-22
ze dne: 11.1.2002
platí do: 11.1.2008
cena (v Kþ): 109

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Šamšula,P.;Adamec.J.: PrĤvodce výtvarným umČním I; vydání: 2.
þj.: 25706/2000-22
ze dne: 22.8.2000
platí do: 22.8.2006

SUě

cena (v Kþ): 169

SPL - Práce
nosiþ: PAP

Adamec,J.;Šamšula,P.: PrĤvodce výtvarným umČním II; vydání: 2.
þj.: 25706/2000-22
ze dne: 22.8.2000
platí do: 22.8.2006

cena (v Kþ): 169

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Bláha,J.;Šamšula,P.: PrĤvodce výtvarným umČním III; vydání: 2.
þj.: 25706/2000-22
ze dne: 22.8.2000
platí do: 22.8.2006

cena (v Kþ): 169

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

cena (v Kþ): 169

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

cena (v Kþ): 169

SPL - Práce
nosiþ: PAP

SUě

Šamšula,P.;Hirschová,J.: PrĤvodce výtvarným umČním IV; vydání: 2.
þj.: 25706/2000-22
ze dne: 22.8.2000
platí do: 22.8.2006
Bláha,J.;Slavík,J.: PrĤvodce výtvarným umČním V; vydání: 2.
þj.: 25706/2000-22
ze dne: 22.8.2000
platí do: 22.8.2006

Pracovní činnosti
Veselík,P.;Veselíková,M.: Technické kreslení pro 7. - 9. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 23619/2003-22
ze dne: 18.7.2003
platí do: 18.7.2009
cena (v Kþ): 69

Fortuna
nosiþ: PAP

Kociánová,L.: Praktické þinnosti pro 1. - 5. roþník ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
ze dne: 21.7.2003
platí do: 21.7.2009
cena (v Kþ): 88
þj.: 23656/2003-22

Fortuna
nosiþ: PAP

Strádal,J.: Praktické þinnosti pro 6. - 9. roþník ZŠ - ýlovČk a svČt práce - PĜíprava na volbu povolání;
vydání: 1.
þj.: 23915/2001-22
ze dne: 28.8.2001
platí do: 28.8.2007
cena (v Kþ): 59

Fortuna

Dytrtová,R. a kol: Praktické þinnosti pro 6. - 9. roþník ZŠ - PČstitelství; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 16330/2003-22
ze dne: 25.3.2003
platí do: 25.3.2009
cena (v Kþ): 63

Fortuna

Rambousek,V. a kol.: Praktické þinnosti pro 6. - 9. roþník ZŠ - Práce s poþítaþem I, II; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 25448/2003-22
ze dne: 26.8.2003
platí do: 26.8.2009
cena (v Kþ): po 69

Fortuna

Mošna,F.: Praktické þinnosti pro 6. - 9. roþník ZŠ - Práce s technickými materiály; vydání: 2., platnost doložky
prodloužena
þj.: 23620/2003-22
ze dne: 18.7.2003
platí do: 18.7.2009
cena (v Kþ): 66

Fortuna

Mošna,F.: Praktické þinnosti pro 6. - 9. roþník ZŠ - Provoz a údržba domácnosti; vydání: 1., platnost doložky
prodloužena
þj.: 23837/2003-22
ze dne: 15.3.2004
platí do: 15.3.2010
cena (v Kþ): 59

Fortuna

Marádová,E.;Vodáková,J.: Praktické þinnosti pro 6. - 9. roþník ZŠ - PĜíprava pokrmĤ; vydání: 1., platnost
doložky prodloužena
þj.: 33524/2003-22
ze dne: 7.3.2003
platí do: 7.3.2009
cena (v Kþ): 63

Fortuna

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě

SUě
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Informatika
Navrátil,P.: Excel pro školy; vydání: 1.
þj.: 14851/2004-22
ze dne: 7.1.2005

platí do: 7.1.2011

cena (v Kþ): 110

Computer Media
nosiþ: PAP
SUě

Navrátil,P.: Power Point pro školy; vydání: 1.
þj.: 14851/2004-22
ze dne: 7.1.2005

platí do: 7.1.2011

cena (v Kþ): 110

Computer Media
nosiþ: PAP
SUě

Navrátil,P.: PĜíklady a cviþení z informatiky a výpoþetní techniky (+ ěešení); vydání: 1.
þj.: 14851/2004-22
ze dne: 7.1.2005
platí do: 7.1.2011
cena (v Kþ): 110 + 130

Computer Media
nosiþ: PAP
SUě

Navrátil,P.: S poþítaþem na základní škole; vydání: 1.
þj.: 14851/2004-22
ze dne: 7.1.2005
platí do: 7.1.2011

cena (v Kþ): 130

Computer Media
nosiþ: PAP
SUě

Navrátil,P.: Word pro školy; vydání: 1.
þj.: 14851/2004-22
ze dne: 7.1.2005

cena (v Kþ): 110

Computer Media
nosiþ: PAP
SUě

KováĜová,L.: Informatika pro základní školy, 1. - 3. díl; vydání: 1.
þj.: 17611/2005-22
ze dne: 30.9.2005
platí do: 30.9.2011

cena (v Kþ): po 133

Computer Media
nosiþ: PAP
SUě

Vaníþek,J.;ěezníþek,P.: Informatika pro základní školy, 1. díl; vydání: 1.
þj.: 17359/2004-22
ze dne: 28.5.2004
platí do: 28.5.2010

cena (v Kþ): 139

CP Books
nosiþ: PAP

Vaníþek,J.: Informatika pro základní školy, 2. díl; vydání: 1.
þj.: 13054/2005-22
ze dne: 18.4.2005
platí do: 18.4.2011

cena (v Kþ): 139

CP Books
nosiþ: PAP

platí do: 7.1.2011

DaĖhelková,V.;Blažíþková,Š.: Microsoft Excel pro školy (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 25235/2005-22
ze dne: 30.9.2005
platí do: 30.9.2011
cena (v Kþ): 99 + 69

CP Books
nosiþ: PAP

DaĖhelková,V.: Microsoft Word pro školy (uþebnice a pracovní sešit); vydání: 1.
þj.: 25235/2005-22
ze dne: 30.9.2005
platí do: 30.9.2011
cena (v Kþ): 99 + 69

CP Books
nosiþ: PAP

Volitelné předměty
Cvešpr,P.: Sprechen, sprechen, sprechen - nČmecká konverzace; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 21682/2003-22
ze dne: 16.6.2003
platí do: 16.6.2009
cena (v Kþ): 87

Fortuna
nosiþ: PAP

Kadleþek,J. a kol.: Základy rýsování pro ZŠ; vydání: 1., platnost doložky prodloužena
þj.: 16067/2004-22
ze dne: 2.4.2004
platí do: 2.4.2010
cena (v Kþ): 59

Prometheus
nosiþ: PAP

Jáchim,F;TesaĜ,J.: SemináĜ a praktikum z fyziky pro 2. stupeĖ ZŠ; vydání: 1.
þj.: 19347/2001-22
ze dne: 20.6.2001
platí do: 20.6.2007
cena (v Kþ): 87

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

Los,P.;Kleþková,M.: SemináĜ a praktikum z chemie pro 2. stupeĖ ZŠ; vydání: 1.
þj.: 11325/2002-22
ze dne: 22.3.2002
platí do: 22.3.2008
cena (v Kþ): 89

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

Stoklasa,J. a kol.: SemináĜ a praktikum z pĜírodopisu pro 2. stupeĖ ZŠ; vydání: 1.
þj.: 22173/2001-22
ze dne: 25.7.2001
platí do: 25.7.2007
cena (v Kþ): 79

SPN, a.s.
nosiþ: PAP

Různé
Perclová,R.: Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákynČ ve vČku 11 - 15 let v ýeské republice (vþetnČ
metodické pĜíruþky pro uþitele); vydání: 1.
þj.: 24242/2001-22
ze dne: 5.9.2001
platí do: 5.9.2007
cena (v Kþ): 115

Fortuna

Beneš,P. a kol.: Ochrana þlovČka za mimoĜádných událostí (Havárie s únikem nebezpeþných látek, Radiaþní
havárie); vydání: 1.
þj.: 15996/2002-22
ze dne: 25.3.2002
platí do: 25.3.2008
cena (v Kþ): 49

Fortuna

Horská,V.;Marádová,E.;Slávik,D.: Ochrana þlovČka za mimoĜádných událostí (Sebeochrana a vzájemná
pomoc); vydání: 1.
þj.: 19029/2002-22
ze dne: 7.5.2002
platí do: 7.5.2008
cena (v Kþ): 53

Fortuna

Herink,J.;Balek,V.: Ochrana þlovČka za mimoĜádných událostí (Živelní pohromy); vydání: 1.
þj.: 19028/2002-22
ze dne: 7.5.2002
platí do: 7.5.2008
cena (v Kþ): 53

Fortuna
nosiþ: PAP

Danielovská,V.: Ochrana þlovČka za mimoĜádných událostí pro 1. stupeĖ ZŠ; vydání: 1.
þj.: 21923/2003-22
ze dne: 20.6.2003
platí do: 20.6.2009
cena (v Kþ): 55

Fortuna
nosiþ: PAP

Martincová,O. a kol.: Pravidla þeského pravopisu (školní vydání vþetnČ Dodatku); vydání: 1.
þj.: 25633/99-22
ze dne: 22.7.1999
platí do: 22.7.2005
cena (v Kþ): 97

Fortuna
nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP
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Nováková,S.: Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákynČ do 11 let v ýeské republice (vþetnČ metodické
pĜíruþky pro uþitele); vydání: 1.
þj.: 31334/2001-22
ze dne: 13.12.2001
platí do: 13.12.2007
cena (v Kþ): 70

Fraus

Hauser,P. a kol.: Slovník jazykovČdné terminologie; vydání: 1.
þj.: 19253/2001-22
ze dne: 7.6.2001
platí do: 7.6.2007

Nová škola
nosiþ: PAP

cena (v Kþ):

nosiþ: PAP

BČloun,F. a kol.: Tabulky pro základní školu; vydání: 8. pĜepracované, platnost doložky prodloužena
þj.: 14980/2000-22
ze dne: 10.3.2000
platí do: 10.3.2006
cena (v Kþ): 68

Prometheus
nosiþ: PAP

ýernoch,F.: Ochrana þlovČka za mimoĜádných událostí (Osobní bezpeþí) - Bezpeþí a nebezpeþí (uþebnice
pro 2. roþník ZŠ); vydání: 1.
þj.: 33693/2003-22
ze dne: 18.12.2003
platí do: 18.12.2009
cena (v Kþ):

SPL - Práce

ýernoch,F.: Ochrana þlovČka za mimoĜádných událostí (Osobní bezpeþí) - Neztratím se? Neztratím!
(uþebnice pro 1. roþník ZŠ); vydání: 1.
þj.: 33693/2003-22
ze dne: 18.12.2003
platí do: 18.12.2009
cena (v Kþ):

SPL - Práce

ýernoch,F.: Ochrana þlovČka za mimoĜádných událostí (Osobní bezpeþí) - Poþítej se vším (uþebnice pro 3.
roþník ZŠ); vydání: 1.
þj.: 33693/2003-22
ze dne: 18.12.2003
platí do: 18.12.2009
cena (v Kþ):

SPL - Práce

ýernoch,F.: Ochrana þlovČka za mimoĜádných událostí (Osobní bezpeþí) - Pomáhám zranČným (uþebnice
pro 5. roþník ZŠ); vydání: 1.
þj.: 33693/2003-22
ze dne: 18.12.2003
platí do: 18.12.2009
cena (v Kþ):

SPL - Práce

ýernoch,F.: Ochrana þlovČka za mimoĜádných událostí (Osobní bezpeþí) - S mapou nezabloudím (uþebnice
pro 4. roþník ZŠ); vydání: 1.
þj.: 33693/2003-22
ze dne: 18.12.2003
platí do: 18.12.2009
cena (v Kþ):

SPL - Práce

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

nosiþ: PAP

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic
a učebních textů následující tituly:
pro základní vzdělávání:
Martínková, V.: Literatura 8 (2. vydání), Malá čítanka 8 (2. vydání)

22. 2. 2012

Tripolia

součást
ucelené řady

8. 3. 2012

SPN a.s.

součást
ucelené řady

10. 3. 2012

Fortuna

součást
ucelené řady

10. 3. 2012

Fortuna

součást
ucelené řady

Toman, J., Vondrů, M.: Čítanka pro 4. ročník, Já čtenář a můj svět,
3. vydání
Č.j.: 27599/2005-22; cena: 67,00 Kč

10. 3. 2012

Fortuna

součást
ucelené řady

Toman, J., Vondrů, M.: Čítanka pro 5. ročník, Dobrodružství s četbou
3. vydání
Č.j.: 27599/2005-22; cena: 79,00 Kč

10.3.2012

Fortuna

součást
ucelené řady

Mikulenková, H., Molnár, J.: Matematika a její aplikace pro 1. ročník1-3. díl; Matematické minutovky pro 1. ročník - 1.-3. díl (pracovní sešity
k učebnicím Matematika 1); Matematika-písanka pro 1. ročník
Č.j.: 36444/2005-22; cena: 3á38,3á20, 14,00 Kč

1.3.2012

Prodos

součást
ucelené řady

1.3.2012

Fortuna

Č.j.: 34594/2005-22; cena: 90+95,00 Kč
Styblík, V. a kol.: Základní mluvnice českého jazyka, 1. vydání
Č.j.: 5680/2006-22; cena: 95,00 Kč
Toman, J., Maršíková, J.: Čítanka 2, Čtení pro radost, 4. vydání
Č.j.: 27599/2005-22; cena: 67,00 Kč
Toman, J., Vondrů, M.: Čítanka 3, Čtení pro potěšení, 4. vydání
Č.j.: 27599/2005-22; cena: 79,00 Kč

pro střední vzdělávání:
Burda, Z..: Statistika pro obchodní akademie (5. upravené vydání)
Č.j.: 5305/2006-23; cena: 115,00 Kč

Upozornění:
Ve Věstníku MŠMT č. 2/2006 jsme omylem zveřejnili učebnici a pracovní sešit Čítanky pro druhý ročník
ZŠ autorky H. Staudkové a kolektivu pod nakladatelstvím Studio 1+1. Tento titul vydalo nakladatelství
Alter. Tímto se nakladatelství Alter omlouváme.
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Č.j. 6 953/2006 - 44

SDĚLENÍ
o opravě tiskové chyby
v „Pokynu I. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ke zpracování účetních závěrek
a k předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací,
jejichž zřizovatelem je MŠMT, v roce 2006 (č.j. 373/2006-44 ze dne 17.2.2006)“, uveřejněném v sešitu
3/2006 Věstníku MŠMT ČR

Na str. 16 sešitu 3/2006 Věstníku MŠMT ČR má být v části IV. odst. 2 Pokynu I. náměstka ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy ke zpracování účetních závěrek a k předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MŠMT, v roce 2006 (č.j.
373/2006-44 ze dne 17. 2. 2006) místo věty „Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 2006.“ správně uvedena
věta „Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 17. února 2006.“.
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