VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH 3/2019 – PEDAGOGIKA
1. BDTG2 : baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 6.
až 9. ročníků : teoretická příručka testu / Markéta Caravolas, Jan Volín -- 1. vydání
Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2018 -- 44 stran
ISBN 978-80-7481-220-0
Sign.: III 39718V1
dítě ; školní věk ; základní škola ; čtení ; psaní ; dyslexie ;
dysgrafie ; grafomotorika ; test ; pedagogická diagnostika ;
starší školní věk
Soubor diagnostických testů pro žáky 6. – 9. ročníků ZŠ.

https://katalog.npmk.cz/documents/472425

2. Komenský a první republika / autoři příspěvků: Pavel Floss, Jakub Hajíček, Jiří
Hnilica, Jarmila Klímová, Michaela Klusáková, Helena Kovářová, Vít Machálek,
Iveta Marešová, Pavel Máša, Jiří Pintner, Lenka Pospíšilová, Ester Pučálková, Karel
Rýdl, Zuzana Svobodová, Janka Štulrajterová -- 1. vydání
Přerov : Muzeum Komenského v Přerově, 2018 -- 169 stran -- cze, cze slo
ISBN 978-80-87190-49-4

Sign.: II 116540V1

biografie ; Komenský, Jan Amos, ; Přerov (Česko) ;
Československo ; Česko ; křesťanští filozofové ;
evangelická teologie ; sociální paměť ; první republika ;
1592-1670 ; století 17 ; 1918-2018 ; 1918-1938 ;
Vztah T.G. Masaryka a dalších osobností československé
vědy a kultury ke Komenskému a jeho myšlenkám.
Odraz Komenského myšlenek v politickém a
náboženském dění první republiky. Komenský v
prvorepublikovém školství. Ohlas Komenského myšlenek
a jeho připomínání a oslavy. Komenský ve filatelii a filokartii.
https://katalog.npmk.cz/documents/472367

3. Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2017/2018
: výroční zpráva České školní inspekce
Praha : Česká školní inspekce, 2018 -- 916 stran
ISBN 978-80-88087-20-5

Sign.: III 39717V1

vzdělávání ; systém výchovy a vzdělávání ; školská
politika ; hodnocení ; mezinárodní spolupráce ; Česká
školní inspekce ; mezinárodní aktivity ; úrazovost ; 20172018 ; -2020
Přehled inspekční činnosti za školní rok 2017/2018.
Předškolní a základní vzdělávání. Střední vzdělávání.
Vyšší odborné vzdělávání. Základní umělecké a zájmové
vzdělávání. Zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy. Systémový projekt Komplexní systém
hodnocení jako příspěvek k naplňování Strategie
vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Mezinárodní aktivity a
spolupráce. Souhrnné poznatky z kontrol a analýza úrazovosti.
https://katalog.npmk.cz/documents/472359

4. Publikace s uvolněnými úlohami z šetření PIRLS 2016 : úlohy ze čtenářské
gramotnosti pro 4. ročník / Zuzana Janotová, Denisa Tauberová, Hana Košťálová,
Hana Podešvová, Eva Potužníková, Petra Nová -- První vydání
Praha : Česká školní inspekce, 2018 -- 199 stran
ISBN 978-80-88087-19-9

Sign.: III 39715V1

čtení ; porozumění textu ; výzkum ; Progress in
International Reading Literacy Study ; školní dítě ;
ročník 4 ; 2016

Publikace obsahuje úlohy ze čtenářské gramotnosti pro
4. ročník z mezinárodního šetření PIRLS 2016.
https://katalog.npmk.cz/documents/472332

5. Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a
ochranné výchovy a preventivně výchovné péče a standardy kvality služeb
ambulantních středisek výchovné péče / Lucie Myšková a kol. -- Vydání první
Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2018 -- 95 stran
ISBN 978-80-7481-222-4
Sign.: II 116550V1

ústavní výchova ; výchovně vzdělávací zařízení ; práva dítěte
; norma ; ambulantní péče ; ochranná výchova ; sociálněprávní ochrana ; standardy ; kvalita služeb
Publikace představuje standardy kvality péče o děti ve
školských zařízeních a přináší další zajímavé informace.
https://katalog.npmk.cz/documents/472424

6.

Školská integrace dětí s postižením / Jan Michalík -- 2. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého, 2000 -- 135 s.
ISBN 80-244-0077-4
Sign.: II 116536V1
speciální pedagogika ; postižený ; integrace žáka ; školská
politika ; Česko ; Evropa ; zdravotně postižené dítě ;
integrovaná výchova ; integrované vzdělávání

Cílem textu je přispět k poznání situace u nás i v zahraničí,
poskytnout zájemcům informace a přispět k rozšíření
integračního snažení i u nás.
https://katalog.npmk.cz/documents/472329

