
 

1.     111. výročí založení školy : 1902-2013 : almanach / [sestavila Kateřina Vávrová] 

-- Vyd. 1. 

Praha : ZŠ Kladská, 2013 -- 200 s. -- cze, cze eng, cze eng ger 

     ISBN 978-80-260-5442-9 

     Sign.: II 116557V1 

základní škola ; dějiny školství ; výuka ; Základní škola 

Kladská (Praha, Česko) ; Praha (Česko) ; století  20-21 ; 

1902-2013 

 

Almanach zachycující minulost a současnost základní školy 

Kladská v Praze 2. 

https://katalog.npmk.cz/documents/472583 

 

 

2.     Expedice Podyjí : Devět mlýnů a Podmolí : náměty na badatelské aktivity pro 

žáky základních a středních škol / Jaroslav Najbert, Stanislav Palatka -- Vydání první 

Znojmo : Správa národního parku Podyjí, 2017 -- 111 stran 

     ISBN 978-80-87912-81-2 

     Sign.: II 116604V1 

dějiny dvacátého století ; badatelsky orientovaná výuka ;     

základní škola ; střední škola ; učivo ; Podyjí (Česko) ; 

Národní park Podyjí (Česko) ; regionální dějiny ;     pohraničí 

; historický místopis ; projektové vyučování ;  

Edukační metodická příručka seznamuje žáky s minulostí 

Podyjí pomocí odpovídajících a vhodně zvolených     

aktivizujících metod.      

https://katalog.npmk.cz/documents/472903 

https://katalog.npmk.cz/documents/472583
https://katalog.npmk.cz/documents/472903


3.     Informační gramotnost jako veřejný zájem, politika a norma : návod na tvorbu 

koncepčních dokumentů v oblasti informačního vzdělávání / Michaela Dombrovská 

-- První vydání 

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018 -- 149 stran -- cze 

     ISBN 978-80-246-3969-7 

     Sign.: II 116570V1 

informační společnost ; informační politika ; školská 

politika ; práce s informacemi ; informační gramotnost ;     

funkční gramotnost ; způsobilostní minimum ; vzdělávací 

program ; Česko ; 2011-2020 

Propojeny obory informační věda, veřejná politika a 

právo v rámci tématu rozvíjení informační gramotnosti,    

respektive informačního vzdělávání na základě 

systémové teorie. 

https://katalog.npmk.cz/documents/472674 

 

4.     Kvalita fyzikálního vzdělávání v rukou učitele / Vojtěch Žák -- Vydání první 

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018 -- 163 stran 

     ISBN 978-80-246-4126-3 

     Sign.: II 116565V1 

fyzika ; didaktika ; kvalita vzdělání ; pedagogický výzkum 

; metodologie ; vzdělávání učitelů ; předmětová     

didaktika ; pedagogické dovednosti ; ZAKVAF 

 

Kvalita fyzikálního vzdělávání. Výzkumy kvality výuky 

fyziky na základě pozorování a rozhovorů. Fyzikální     

neadekvátnosti v učebnicích. Vybrané zdroje podporující 

kvalitu fyzikálního vzdělávání. 

https://katalog.npmk.cz/documents/472667 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/472674
https://katalog.npmk.cz/documents/472667


5.     Můj pracovní sešit. Snadná bludiště -- První české vydání 

Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2018 -- 80 stran -- cze 

     ISBN 978-80-256-2433-3 

     Sign.: III 39741V1 

předškolní dítě ; grafomotorika ; metoda Kumon ; 

rozvoj myšlení ; věk 2-4 

Procvičování základních dovednosti vedení tužky. 

Kreslení čar bludištěm s jasně vyznačenou trasou. Dítě 

získává schopnosti potřebné pro psaní písmen a číslic. 

Procvičování mu také pomůže získat a rozvíjet 

schopnost soustředění. Metoda pokus-omyl v hledání 

správné cesty umožňuje dítěti zlepšit se v přemýšlení, 

rozvažování a chápání.  

https://katalog.npmk.cz/documents/472749 

 

 

6.     Můj první pracovní sešit. Spojování -- První české vydání 

Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2018 -- 80 stran -- cze 

     ISBN 978-80-256-2434-0 

     Sign.: III 39747V1 

předškolní dítě ;  grafomotorika ; metoda Kumon 

Pracovní sešit Spojování dává příležitost spojováním 

bodů se postupně zlepšovat v kreslení čar a upevňovat 

zdravé psací návyky. Rozvíjí krok za krokem pevnou 

motoriku a jistotou při ovládání tužky. Tím staví pevné 

základy pro budoucí psaní písmen a číslic. Spojování se 

díky jemným, vkusným ilustracím odehrává ve 

fantazijním světě podporujícím dětskou kreativitu. 

https://katalog.npmk.cz/documents/472760 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/472749
https://katalog.npmk.cz/documents/472760


7.     Speciálněpedagogické minimum pro učitele : co dělat, když do třídy přijde žák 

se speciálními vzdělávacími potřebami / Lenka Bittmannová a kol. -- Vydání první 

Praha : Pasparta, [2019] -- 157 stran 

     ISBN 978-80-88290-14-8 

     Sign.: II 116589V1 

speciální pedagogika ; speciální vzdělávací potřeby ; 

porucha učení ; integrovaná výuka ; integrovaná     výchova 

; integrované vzdělávání ; podpůrná opatření 

Publikace ukazuje deset nejčastějších diagnóz se kterými 

je možné se ve škole setkat a ukazuje, jakým způsobem 

mohou učitelé s takto postiženými dětmi pracovat.. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/472743 

 

 

8.     Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis : 1360-1614 / 

ediderunt František Šmahel, Gabriel Silagi -- Vydání první 

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018 -- clxvii, 415 stran, 24 

nečíslovaných stran obrazových příloh -- lat, lat cze, lat cze ger 

     ISBN 978-80-246-4024-2 

     Sign.: II 116566V1 

univerzita ; Univerzita Karlova ; Praha (Česko) ; latinské 

rukopisy ; univerzitní statuta ; písemný pramen ;     1360-

1614 ; století 14-17 

Akta rektorů, jež byla se statuty zapisována do průběžně 

vedené úřední knihy. Souborné vydání těchto  pramenů z 

let 1360-1614. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/472668 

https://katalog.npmk.cz/documents/472743
https://katalog.npmk.cz/documents/472668


9.     Vstupte do literárního doupěte : pracovní listy pro tvořivé psaní a chytré čtení 

: pro rozvoj čtenářské gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ a SŠ / Klára Smolíková, Jiří W. 

Procházka ; ilustrace: Viktor Svoboda -- Vydání první 

V Praze : Pasparta, 2018 -- 65 stran 

     ISBN 978-80-88290-12-4 

     Sign.: III 39738V1 

literární výchova ; porozumění textu ; tvůrčí psaní ; 

čtenářství ; základní škola ; druhý stupeň ; střední škola 

Soubor pracovních listů navazuje na předchozí publikaci 

Kláry Smolíkové Zakousněte se do knihy určenou  pro 

práci na 1. stupni. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/472744 

 

 

 

10.     Z předškoláka školákem / Michaela Pugnerová, Ivana Dušková ; ilustrovala 

Martina Vaňková -- Vydání 1. 

Praha : Grada, 2019 -- 156 stran 

     ISBN 978-80-271-0573-1 

     Sign.: III 39731V1 

předškolní výchova ; školní zralost ; grafomotorika ; 

rozvoj myšlení 

Kritéria školní zralosti a také ukázkové případy 

psychologického vyšetření předškolních dětí, u kterých 

byla školní zralost posuzována. Tipy na rozvoj 

jednotlivých oblastí motoriky a důvody k odkladu školní 

docházky. Pracovní listy, které pomohou rozvíjet dítě 

tak, aby bylo připraveno na školu. 

https://katalog.npmk.cz/documents/472629 

https://katalog.npmk.cz/documents/472744
https://katalog.npmk.cz/documents/472629

