1.
ADHD krok za krokem / Jitka Kendíková
Praha : Raabe, [2019] -- 159 stran – cze -ISBN 978-80-7496-438-1
Sign.: II 117360V1

Edice: Dobrá škola

integrovaná výuka ; ADHD ; hyperaktivita ; dítě ; asistent ; školní zralost ; rodina
; škola ; legislativa ; zápis ; odklad ; vztah rodiče-škola ; komunikace ; hodnocení
žáka ; porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou ; podpůrná opatření ; školní
poradenství ; pedagogická evaluace ; individuální vzdělávací plán
Odborná publikace zaměřená na vzdělávání žáků s ADHD určená především
pedagogům, managementu škol a poradenským pracovníkům. Praktické
informace kolem školní zralosti dětí s ADHD, jejich hodnocení až po
otázky
související s absolvováním přijímacího řízení na střední školy.
https://katalog.npmk.cz/documents/477449
2.
Alfa a omega ředitele školy : školská legislativa pro rok 2020 / Eva Dandová -- 1.
vydání
Praha : Raabe, [2020] -- 176 stran – cze -- Edice:Dobrá škola.
ISBN 978-80-7496-451-0
Sign.: II 117361V1
školství ; škola ; ředitel školy ; řízení ; povinná školní docházka ; odklad ; nehoda ;
náhrada škody ; pracovník ; legislativa ; plat ; povinnost
Publikace přináší zpracovaná legislativní témata, která se týkají každého ředitele či
pracovníka vedení školy, s akcentem na nejnovější změny.
https://katalog.npmk.cz/documents/477451

3.
Mezinárodní šetření PISA 2018 : národní zpráva / Radek Blažek, Zuzana Janotová, Eva
Potužníková, Josef Basl -- První vydání
Praha : Česká školní inspekce, 2019 -- 68 stran -- cze
ISBN 978-80-88087-24-3
Sign.: III 40078V1
žák ; porozumění textu ; přírodovědná gramotnost ; Česko ; matematická gramotnost
Národní zpráva vydaná jako plánovaný výstup projektu Komplexní systém hodnocení.
https://katalog.npmk.cz/documents/477135

4.
Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce
2018/2019 : výroční zpráva České školní inspekce / Tomáš Zatloukal, Ondřej
Andrys, Josef Basl, Alice Bláhová, Radek Blažek, Radovan Bogdanowicz, Irena
Borkovcová, Eva Brabcová, Jana Cipínová, Martina Colledani, Vladislava
Coufalová, Pavel Čámský, Josef Erhart, Václav Flegl, Roman Folwarczný,
Gabriela Francová, Alena Fürstová, Monika Gloserová, Gabriela Guziuorová
Tomiczková, Martina Havlíčková, Jiří Holomek, Iveta Hourová, Petra
Chaloupková, Karolína Chovancová, Zuzana Janotová, Petr Jiroš, Renata
Juráňová, Kateřina Kašparová, Lucie Kovaříková, Jitka Kozáková, Vlastimil
Kožela, Pavla Křepelková, Kateřina Lukschová, Miroslava Machková, Kamil
Melichárek, Zdeněk Modráček, Lucie Mokrá, Blanka Moulíková, Dana
Musilová, Jiří Novosák, Marcela Orságová, Miloslava Paclíková, Varja
Paučková, Tomáš Pavlas, Bohumila Pešková, Tomáš Plha, Miroslav Pospíšil,
Dana Pražáková, Kateřina Pšenková, Pavel Schönwälder, Renata Skutková,
Petr Suchomel, Daniela Swart, Karel Šimek, Vladislav Tomášek, Lukáš Valda,
Libor Žilka
Praha : Česká školní inspekce, 2019 -- 676 stran -- cze
ISBN 978-80-88087-23-6
Sign.: III 40082V1
vzdělávání ; systém výchovy a vzdělávání ; kvalita ; Česká školní inspekce ;
Česko ; efektivita
Přehled inspekční činnosti za školní rok 2018/2019. Předškolní a základní
vzdělávání. Střední vzdělávání. Vyšší odborné vzdělávání. Základní umělecké a
zájmové vzdělávání. Školská poradenská zařízení. Kvalita ve vzdělávání
pohledem regionálních specifik. 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/477139

5.
Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PISA : úlohy z
přírodovědné gramotnosti pro základní školy a víceletá gymnázia / Radek
Blažek, Jana Hanušová, Monika Olšáková, Tomáš Chrobák, Dana Pražáková -Druhé rozšířené vydání
Praha : Česká školní inspekce, 2019 -- 100 stran -- cze
ISBN 978-80-88087-25-0
Sign.: III 40079V1
přírodovědná gramotnost ; řešení úloh ; základní škola ; víceleté gymnázium
Úlohy z přírodovědné gramotnosti pro základní školy a víceletá gymnázia
vydané jako plánovaný výstup projektu Komplexní systém hodnocení.
https://katalog.npmk.cz/documents/477136

6.
Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření TIMSS : úlohy z
matematiky a přírodovědy pro 1. stupeň základní školy / Janoušková, Svatava,
Vladislav Tomášek, Sylva Peclinovská, Dana Pražáková a kol.
Praha : Česká školní inspekce, 2019 -- 200 stran -- cze
ISBN 978-80-88087-26-7
Sign.: III 40080V1
matematika ; přírodopis ; řešení úloh ; základní škola ; první stupeň
Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 1. stupeň základní školy vydané jako
plánovaný výstup projektu Komplexní systém hodnocení.
https://katalog.npmk.cz/documents/477137

7.
Rozvoj učitele a péče o sebe / Dita Janderková
Praha : Raabe, [2019] -- 131 stran -- cze
ISBN 978-80-7496-437-4
Sign.: II 117359V1
učitel ; pedagogická dovednost ; zvládání ; stres ; mentální hygiena ; hodnocení
učitele ; sebehodnocení ; hlasová výchova
Inspirace nejen pro učitele - jak rozvíjet svou paměť a jak správně používat svůj hlas,
efektivně čelit stresu a pečovat o svou duševní hygienu.
https://katalog.npmk.cz/documents/477448

8.
Učitel a práce se třídou / Christoph Eichhorn
Praha : Raabe, 2019 -- 110 stran -- cze
ISBN 978-80-7496-439-8
Sign.: III 40086V1
třída ; kázeň ; žák ; učitel ; výuka ; bezpečnost ; vztah učitel-žák ; pedagogická
psychologie ; pedagogická dovednost ; školní třída ; problémový žák ; management
školy
Příručka pro učitele zabývající se dodržováním pokynů a pravidel ve třídě tak, aby
vyučující mohli se svými žáky navázat dobré vztahy, a které by žákům umožnily dobře
se učit.
https://katalog.npmk.cz/documents/477450

9.
Všestranná příprava do školy / Jiřina Bednářová ; ilustrace: Richard Šmarda -- 1.
vydání
Brno : Edika, 2020 -- 208 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1542-2
Sign.: III 40095V1
předškolní výchova ; myšlení ; grafomotorika ; počítání ; vnímání ; smyslová
výchova ; dovednost ; znalost ; rozvoj
Nepostradatelný pomocník pro rodiče předškoláků, který obsahuje ucelený
systém pracovních listů a metodického návodu pro dospělé. Jsou zaměřeny na
podporu vývoje schopností a dovedností potřebných pro rozvoj myšlení dítěte a
zároveň tvoří předpoklady k úspěšnému zvládnutí čtení, psaní a počítání.
https://katalog.npmk.cz/documents/477691

10.
Vzdělávání na dálku v základních a středních školách : tematická zpráva :
květen 2020 / Tomáš Pavlas, Dana Pražáková, Tomáš Zatloukal, Ondřej Andrys,
Jiří Novosák, Karolína Chovancová, Zdeněk Modráček
Praha : Česká školní inspekce, 2020 -- 44 stran -- cze
Sign.: III 40081V1
distanční vzdělávání ; základní škola ; střední škola ; Česká školní inspekce ;
Česko
Zapojení žáků do vzdělávání na dálku. Organizace vzdělávání na dálku. Obsah
vzdělávání na dálku. Hodnocení vzdělávání na dálku. Digitální kompetence.
Řízení školy a komunikace. Digitální technika. Aplikace, platformy. Vliv
zřizovatelů. Krajská specifika.
https://katalog.npmk.cz/documents/477138

