
     

1.    Čítanka pro 2. ročník : vhodná i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

vytvořená v souladu s RVP ZV / Lenka Bičanová, Lucie Dymáčková, Miluše Jirušková 

; ilustrovaly: Andrea Schindlerová, Soňa Flajžíková, Markéta Matysová -- První 

vydání -- Edice: Duhová řada 

Brno : Nová škola, s.r.o., 2018 -- 175 stran -- cze 

 

     ISBN 978-80-7600-023-0     Sign.: III 39674V1 

      

literární výchova ; rámcový vzdělávací program ; speciální 

vzdělávací potřeby ; základní škola ; vzdělávací  obor ; český 

jazyk a literatura ; ročník 2 

https://katalog.npmk.cz/documents/471914 

 

 

2.     Čítanka pro 3. ročník : vhodná i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

vytvořená v souladu s RVP ZV / Lenka Bičanová, Lucie Dymáčková, Miluše Jirušková 

; ilustrovaly: Andrea Schindlerová, Soňa Flajžíková, Markéta Matysová -- První 

vydání -- Edice: Duhová řada 

Brno : Nová škola, s.r.o., 2018 -- 183 stran -- cze 

   

   ISBN 978-80-7289-951-7     Sign.: III 39675V1 

literární výchova ; rámcový vzdělávací program ; speciální 

vzdělávací potřeby ; základní škola ; vzdělávací  obor ; český 

jazyk a literatura ; ročník 3 

https://katalog.npmk.cz/documents/471915 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471914
https://katalog.npmk.cz/documents/471915


3.     Matýskova matematika. 1. díl, Počítání do pěti / Alena Bára Doležalová, Miloš 

Novotný, František Novák ; ilustrovala: Andrea Schindlerová -- Páté vydání 

Brno : Nová škola, s.r.o., 2018 -- 60 stran -- Edice: Duhová řada 

        ISBN 978-80-7289-991-3     Sign.: III 39627/1V1 

 

matematika ; počítání ; rámcový vzdělávací program ; 

základní škola ; ročník 1 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471738 

 

 

 

 

 

4.     Matýskova matematika. 2. díl, Počítání do deseti / Alena Bára Doležalová, 

Miloš Novotný, František Novák ; ilustrovala: Andrea Schindlerová -- Páté vydání 

Brno : Nová škola, s.r.o., 2018 -- 60 stran -- Edice: Duhová řada 

    ISBN 978-80-7289-992-0     Sign.: III 39627/2V1 

 

   

 matematika ; počítání ; rámcový vzdělávací program ; 

základní škola ; ročník 1 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471739 

 

 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471738
https://katalog.npmk.cz/documents/471739


5.     Planet plus A2.2 : Deutsch für Jugedliche. Kursbuch / Gabriele Kopp, Josef 

Alberti, Siegfried Büttner -- 1. Auflage 

München : Heuber Verlag, [2018] -- 86 stran 

     ISBN 978-3-19-001781-2 

     Sign.: III 39658V1 

 

němčina ; cizí jazyk ; základní škola ; střední škola ; 

jazyková úroveň A2.2 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471847 

 

 

 

 

6.     Planet plus A2.2 : Deutsch für Jugendliche. Arbeitsbuch / Gabriele Kopp, Josef 

Alberti, Siegfried Büttner -- 1. Auflage 

     München : Hueber Verlag, [2018] -- 79 stran 

     ISBN 978-3-19-011781-9 

     Sign.: III 39659V1 

  

němčina ; cizí jazyk ; cvičení ; základní škola ; střední 

škola ; jazyková úroveň A2.2 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471848 

 

 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471847
https://katalog.npmk.cz/documents/471848


7.     Prvouka 2 : učebnice pro 2. ročník základní školy / Hana Mühlhauserová, 

Jaromíra Svobodová ; ilustrovala: Jitka Krejčiříková -- 5. aktualizované vydání 

Brno : Nová škola, s.r.o., 2018 -- 63 stran 

     ISBN 978-80-7289-978-4 

     Sign.: III 39628V1 

     

prvouka ; základní škola ; vzdělávací obor ; člověk a jeho 

svět ; ročník 2 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471743 

 

 

 

 

8.     Prvouka 3 : učebnice pro 3. ročník základní školy / Věra Štiková ; ilustrovala 

Alena Baisová, Andrea Schindlerová -- 7. aktualizované vydání 

Brno : Nová škola, s.r.o., 2018 -- 79 stran 

     ISBN 978-80-7289-980-7 

     Sign.: III 39629V1 

 

prvouka ; základní škola ; vzdělávací obor ; člověk a jeho 

svět ; ročník 3 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471744 

 

 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471743


9.     Raduga plus 1 : učebnice : ruština pro základní školy a víceletá gymnázia / 

Stanislav Jelínek, Radka Hříbková, Hana Žofková, Zuzana Liptáková ; ilustrace: 

Lukáš Fibrich -- 1. vydání 

Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2018 -- 118 stran -- rus, rus cze 

     ISBN 978-80-7489-420-6     Sign.: III 39619V1 

 

ruština ; cizí jazyk ; základní škola ; víceleté gymnázium 

; jazyková úroveň A1.1 

 

      

https://katalog.npmk.cz/documents/471722 

 

 

 

 

10.     Raduga plus 1 : pracovní sešit : ruština pro základní školy a víceletá gymnázia 

/ Stanislav Jelínek, Radka Hříbková, Hana Žofková, Zuzana Liptáková ; ilustrace: 

Lukáš Fibrich -- 1. vydání 

Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2018 -- 64 stran -- rus, rus cze 

     ISBN 978-80-7489-421-3     Sign.: III 39620V1 

 

ruština ; cizí jazyk ; základní škola ; víceleté gymnázium 

; jazyková úroveň A1.1 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471723 

 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471723


11.     Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. 2. díl / Adam Janek, Julija 

Mamonova -- 2. vydání 

Brno : Edika, 2019 -- 410 stran -- rus, rus cze 

     ISBN 978-80-266-1376-3 

     Sign.: II 116523/2V1 

  

ruština ; cizí jazyk 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/472241 

 

 

 

 

 

 12.     Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR : modelová verze : trvalý 

pobyt : platné od roku 2018 -- Třetí, upravené vydání 

[Praha] : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2017 -- 26 stran 

     ISBN 978-80-7481-191-3     Sign.: II 116479V1 

 

čeština ; cizí jazyk ; zkouška ; cizinec ; Česko ; čeština 

jako cizí jazyk ; jazyková zkouška ; trvalý pobyt ;     

2011-2020 ; 2018 

 

Zkušební testy z českého jazyka pro cizince žádající o 

trvalý pobyt v ČR. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/472002 

https://katalog.npmk.cz/documents/472241
https://katalog.npmk.cz/documents/472002

