
 
 
 
 
 
 
 
1.  
Daňový systém ČR : cvičebnice. 1. díl, Daň a její konstrukce, daňový systém, 
správa daní, daň z příjmů právnických osob/ Alena Vančurová, Barbora 
Slintáková -- Vydání první 
Praha : Wolters Kluwer, 2021 -- 75 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-7676-169-8 
Sign.: III 40855V1 
 
daň ; Česko ; daňový systém ; správa daní 
  
Daň a její konstrukce (vlastnosti a funkce daní, konstrukční prvky, třídění daní). 
Daňový systém (přímé a nepřímé daně). Správa daní (vymáhání daní). Daň z 
příjmů právnických osob (poplatníci daně, základ daně, hmotný a nehmotný 
majetek, finanční majetek a náklady, výpočet daně). 
https://katalog.npmk.cz/documents/519957 
 
 
 
2. 
Didaktika účetnictví / Kateřina Berková, Marie Fišerová -- 2. aktualizované 
vydání 
Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica, 2021 -- 
117 stran -- cze 
ISBN 978-80-245-2408-5 
Sign.: III 40835V1 
účetnictví ; didaktika ; střední škola 
  
Učebnice seznamuje s problematikou výuky účetnictví. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/519899 
 
  
 
3. 
Hudební nauka Klíček : pracovní teorie hudební teorie. 1. díl / Eva Šašinková ; 
Ilustrace Kateřina Kovářová -- 1. vydání 
Praha : CZECH Music Edition, 2021 -- 40 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-907578-5-1 
Sign.: III 40845V1 
 
hudba ; hudební výchova ; hudební teorie ; stupnice ; akordeon ; rytmus ; 
intervaly ; oktáva ; tóny 
  
Pracovní učebnice hudební teorie s řadou obrázků, cvičení a příkladů je 
vytvořen pro usnadnění výuky hudební nauky nejmenších dětí. Vydáno v rámci 
autorčina projektu uceleného hudebního vzdělávání Nová hudební škola pro 
děti od předškolního věku. Pracovní sešit pomáhá dětem hravou formou 
orientovat se v notovém zápisu, oktávách, půltónech a celých tónech, stupnici C 
dur, intervalech, akordech, rytmu, taktu a další. 
https://katalog.npmk.cz/documents/520055 
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4. 
My Czech : the first big step / Petra Sůvová, Petra Zlámaná -- 1. vydání 
Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2021 -- 79 stran -- eng cze 
ISBN 978-80-245-2424-5 
Sign.: III 40839V1 
cvičení ; slovní zásoba ; čeština jako cizí jazyk 
  
Zahrnuje základní přehled o gramatice podstatných jmen, přídavných jmen a 
sloves a cvičení zaměřená na rozvoj slovní zásoby a procvičování 
morfologických jevů v češtině. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519450 
 
 
 
 
 
 
5.  
Teorie a didaktika sportovních her 1 / Jan Bělka, Karel Hůlka, Katarína Dudová, 
Pavel Háp, Michal Hrubý, Petr Reich -- 1. vydání 
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021 -- 174 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-244-5892-2 
Sign.: III 40859V1 
 
sportovní hry ; tělesná výchova ; didaktika ; basketbal ; florbal ; fotbal ; házená ; 
volejbal 
  
Předložená skripta teoretického základu z teorie didaktiky sportovních her jsou 
určena pro studenty učitelských oborů tělesné výchovy, případně pro trenéry 
různých sportovních her. Učební text se snaží propojit teorii z oblasti 
sportovních her s příklady a ukázkami z praxe pro názornější pochopení 
teoretických základů při výuce sportovních her. 
 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/518441 
 
 
 
6. 
Základy elementární matematiky s didaktikou pro učitelství 1. stupně ZŠ / 
Jitka Panáčová, Jaroslav Beránek -- 1. vydání 
Brno : Masarykova univerzita, 2020 -- 167 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-210-9863-3 
Sign.: III 40856V1 
 
matematika ; logika ; základní škola ; pedagogika ; vzdělávání učitelů ; množiny ; 
výroková logika ; binární operace 
  
Příručka pro učitele matematiky na 1. stupni základních škol 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/519940 
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7. 
Základy počtu pravděpodobnosti a metod matematické statistiky / Karel 
Hron, Pavla Kunderová, Ondřej Vencálek -- 4. doplněné vydání 
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, 2021 -- 
346 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-244-5990-5 
Sign.: III 40860V1 
statistika ; pravděpodobnost ; teorie pravděpodobnosti ; matematická statistika 
  
Jedná se o skupinovou monografii, ve které se autoři předkládají učební texty o 
statistice a pravděpodobnosti. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519655 
 
 
8. 
Zdokonalujeme se v pravopisu : (praktická cvičebnice s klíčem k samostatné 
práci) / Jiřina Chudková -- vydání 3./1 
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1976 -- 135 stran -- cze 
 
Sign.: II 118677V1 
čeština ; pravopis ; cvičení 
  
Cvičebnice češtiny s vypracovanými klíči ke cvičením je určena k samostatnému 
studiu. 
https://katalog.npmk.cz/documents/520486 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
Zeměpis : spolu to zvládneme : fyzická, sociální a praktická geografie / David 
Lambert a kolektiv ; z anglického originálu Help your kids with geography ... 
přeložil Petr Osoba ; ilustrace Amy Child, Shahid Mahmood ; mapy Simon 
Mumford -- Vydání první 
[Praha] : Slovart, [2021] -- 256 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-7529-378-7 
Sign.: II 118661V1 
 
fyzický zeměpis ; sociální zeměpis ; obecný zeměpis ; zeměpis 
  
Komplexní učebnice s cílem pomoci výuce dětí v geografii, jako vědní disciplíny 
na pomezí přírodních, sociálních a technických věd, a zeměpisu, jako školního 
předmětu. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519454 
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10. 

Zábavná čeština : luštění s procvičováním pro děti od 7 let / Iva Nováková -- 
Vydání první 
Praha : Portál, 2021 -- 63 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-262-1747-3 
Sign.: III 40844V1 
 
čeština ; učivo ; základní škola ; ročník 2 ; souhlásky ; samohlásky ; slabiky ; 
druhy vět ; slovní druhy ; gramatik ; cvičení 
  
Učební látka českého jazyka pro 2. třídy v podobě zábavných křížovek a 
doplňovaček. Děti se procvičí v určování slabik, pravopise, hledání větných 
celků, sestavování smysluplného textu. Procvičí si čtení a užití jazyka v různých 
sociálních kontextech. 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/520059 
 
 
11. 
Žák s odlišným mateřským jazykem v české škole 2 : pracovní listy s 
metodickými pokyny pro výuku vlastivědy / Jitka Kendíková ; ilustrace: Viktor 
Svoboda -- Vydání první 
V Praze : Pasparta, 2021 -- 54 stran – cze 
 
 
ISBN 978-80-88429-14-2 
Sign.: III 40863V1 
 
vlastivěda ; základní škola ; prostředí ; slovní zásoba ; Česko ; žáci ; odlišný 
mateřský jazyk ; děti cizinců 
  
Pracovní listy z vlastivědy pro žáky s odlišným mateřským jazykem pomáhají 
zorientovat se ve školním prostředí, v české společnosti, v geografických reáliích 
i historii. Díky příručce si žáci také rozvíjí svoji slovní zásobu. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/520147 
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