
 

 

1.     Cvičebnice OSP : komplexní příprava na test Obecné studijní předpoklady 

Praha : Scio, [2017] -- 253 stran, 2 nečíslované listy příloh 

     ISBN 978-80-7430-168-1 

     Sign.: III 39013V1 

 

přijímací zkouška ; vysoká škola ; test ; praktická zkouška ; 

verbální test ; studijní předpoklady ; analytická úloha ; 

příprava ; testy studijních předpokladů 

Příprava na Národní srovnávací zkoušky. Rozbory a 

postupy řešení. Více než 250 úloh. Strategie, jak pracovat 

s testem. Rady a tipy na zlepšení výsledku. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465024 

 

2.     Diktáty od šestky do devítky / Marie Hanzová, Karel Kamiš, Olga Příborská 

-- 2. vydání 

V Praze : Fragment, 2017 -- 59 stran 

     ISBN 978-80-253-3359-4 

     Sign.: II 115307V1 

 

čeština ; pravopis ; gramatika ; diktát ; základní škola ; ročník 

6-9 

Procvičování učiva z českého jazyka formou diktátů od 

šesté až po devátou třídu.     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465086 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465024
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465086


3.     Jak čtou Romové : kvantitativní výzkum úrovně čtenářské gramotnosti 

romských žáků / Kateřina Šormová -- Vydání první 

Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016 -- 196 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7308-595-7 

     Sign.: II 115372V1 

Edice:Univerzita Karlova. 

 

Romové ; dítě ; školní věk ; vzdělávání ; porozumění textu 

; kurikulum ; Česko ; kvantitativní výzkum ; 2011-2020 

Studie je příspěvkem k problematice čtenářské 

gramotnosti romských žáků. 

      

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465439 

 

4.     Matematika k přijímacím zkouškám na Vysokou školu ekonomickou / 

Jindřich Klůfa -- 1. vydání 

Praha : Ekopress, 2017 -- 133 stran 

     ISBN 978-80-87865-39-2 

     Sign.: II 115382V1 

matematika ; učivo ; test ; střední škola ; přijímací zkouška 

; vysoká škola ekonomická 

Publikace je určena především k přípravě k přijímacím 

zkouškám na Vysokou školu ekonomickou, je však     

použitelná také k přípravě k přijímacím zkouškám na jiné 

vysoké školy. Kromě opakování některých partií     

středoškolské matematiky obsahuje také úplný soubor 

variant, které byly použity při přijímacím řízení na     

Vysokou školu ekonomickou v roce 2017.      

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465597 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465439
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465597


5.     Pravopisné pětiminutovky 8 : pro 2. stupeň ZŠ a VG / Jana Hrdličková a kol. 

-- Vydání první 

Všeň : Alter, 2017 -- 64 stran 

     ISBN 978-80-7245-350-4 

     Sign.: I 34493V1 

čeština ; pravopis ; diktát ; cvičení ; rámcový 

vzdělávací program ; základní škola ; víceleté 

gymnázium ; ročník 8 

Pravopisné pětiminutovky 8 vycházejí z textů 

učebnice Český jazyk 8 - Učivo o jazyce ALTER a jsou     

rozšířeny o jevy, které žáci znají z nižších ročníků. 

Pravopisná cvičení jsou rozdělena do dvou částí. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465598 

 

 

6.     Sebeobrana učitele / Jiří Bréda, Eva Dandová, Jitka Kendíková, Václav Mertin 

Praha : Raabe - Společně pro kvalitní vzdělávání, [2017] -- 151 stran 

     ISBN 978-80-7496-345-2 

     Sign.: III 39016V1 

 

žák ; agresivita ; rodiče ; vztah rodiče-škola ; učitel ; 

sebeobrana 

Problematika čelení učitele tlaku ze strany žáků i rodičů 

je v publikaci nazírána ze čtyř různých úhlů pohledu:     

osobnostního kouče, právníka, zkušeného ředitele školy 

i psychologa. 

      

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465031 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465598
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465031


7.     Studijní předpoklady a základy logiky - učebnice : příprava na OSP a TSP. 1. 

díl / Pavel Kotlán a kol. -- 12. přepracované a aktualizované vydání 

Brno : Institut vzdělávání Sokrates.cz, 2017 -- iv, 207 stran 

     ISBN 978-80-86572-80-2 

     Sign.: II 114879V1 

 

vysoká škola ; přijímací zkouška ; test ; logika ; obecné 

studijní předpoklady ; testy studijních předpokladů 

Kniha obsahuje základy formální logiky, praktické rady a 

velké množství testových příkladů. 

      

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459064 

 

8.     Vzácné školní obrazy. IV. díl, Čtyři roční doby / [autor[ka] Alena Matyášová] 

-- 1. kritické vyd. 

Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2015 -- 57 s. 

-- cze 

     ISBN 978-80-86935-28-7 

     Sign.: VI 10309/4V1 

 

obraz ; učební pomůcka ; prvouka ; muzeum ; Národní 

pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského     

(Praha, Česko) ; Česko ; Rakousko ; Německo ; školní 

obraz ; muzejní sbírka ; století 19-20 

Obrazy nabízí pohled na rozličné lidské činnosti v 

různém prostředí a na stav přírody v konkrétním 

ročním     období. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465085 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459064
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465085


9.     Vzdělávací systémy v zahraničí : encyklopedický přehled školství v 30 zemích 

Evropy, v Japonsku, Kanadě, USA / Jan Průcha 

Praha : Wolters Kluwer, 2017 -- 319 stran 

     ISBN 978-80-7552-845-2 

     Sign.: II 115384V1 

 

školství ; systém výchovy a vzdělávání ; Evropa ; 

Japonsko ; Kanada ; Spojené státy americké 

Infomace o tom, jak jsou utvářeny vzdělávací systémy 

v zahraničí. Celkově je popsáno 30 systémů v Evropě,     

Japonsku, Kanadě a USA. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465617  

 

10.     Zakousněte se do knihy : pracovní listy k rozvoji čtenářství / Klára 

Smolíková & ilustrovala Bára Buchalová -- Vydání první 

Praha : Portál, 2017 -- 62 stran 

     ISBN 978-80-262-1261-4 

     Sign.: III 39035V1 

čtenářství ; dítě ; čtení ; kniha ; knihovna ; knihkupectví ; 

nakladatelství ; metodika ; pracovní sešit ; výchova     ke 

čtenářství ; věk 6-10 

Soubor pracovních listů pro učitelé a knihovníky je určený 

pro děti ve věku od šesti do deseti let. Děti postupně budou 

zjišťovat jak se do knihy zakousnout a pochutnat si na ní 

nebo naopak při čem si můžou vylámat zuby. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465418 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465617
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465418

