1. 55 úvah o českém školství, aneb, Mým kapitánům / Václav Trojan ; ilustrace
Jan Hrubý -- Edice:Řízení školy (Wolters Kluwer ČR)
Praha : Wolters Kluwer, 2018 -- 151 stran
ISBN 978-80-7598-145-5
Sign.: II 116219V1
školství ; vzdělávání ; ředitel školy ; pedagogický výzkum
Většina textů publikace 55 úvah o českém školství aneb
Mým kapitánům vznikala v průběhu osmi let a nyní máte
možnost si je přečíst v ucelené publikaci s aktuálními
komentáři. Články mnohdy odrážejí aktuální kontext
svého vzniku, ale jejich obsah až s odstupem času ukazuje,
jak bylo popisované téma nadčasové a umí zaujmout či
provokovat i dnes.
https://katalog.npmk.cz/documents/470469

2. 88 věcí, které byste měli stihnout se svým dítětem, než vyletí z hnízda / Hans
Rath, Edgar Rai ; z německého originálu přeložila Michaela Škultéty -- Vydání první
Praha : Portál, 2018 -- 180 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1378-9
Sign.: II 116205V1
výchova dítěte ; rodičovská role ; vztah rodiče-dítě ; dětství ;
osobnost ; sociální výchova ; rodičovství
88 tipů a impulzů od dvou zkušených otců, jak zprostředkovat
nezapomenutelné zážitky dětem, jak prožít věci, jež
významnou měrou přispívají k vytvoření pevné vazby mezi
rodičem a dítětem a k dětskému pocitu jistoty a bezpečí.
https://katalog.npmk.cz/documents/470373

3.
1.

Co je dobré vědět o psaní diplomové či disertační práce / Aleš Richter -- Vyd.

Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2008 -- 19 s. -- cze
ISBN 978-80-7372-406-1
Sign.: I 34566V1

diplomová práce ; disertace

Příručka pro studenty s pokyny pro psaní diplomové nebo
disertační práce.
https://katalog.npmk.cz/documents/470402

4. Čeština pro cizince : jazykové hry 2 / Jana Rodrová, Markéta Vymětalová -Vydání první
Praha : [Jana Rodrová], 2018 -- 118 stran
ISBN 978-80-270-4488-7
Sign.: II 114586/2V1
čeština ; cizí jazyk ; jazyková výuka ; jazyková úroveň B1-B2
; doplněk k učivu ; jazyková hra ; hádanka ; doplňovačka
; křížovka
Různé zábavné aktivity a jazykové hry, které slouží k
procvičení lexika, gramatiky a syntaxe. Obsahuje
zajímavé cvičení z české historie, kultury, o lidech a jiné
zajímavosti.
https://katalog.npmk.cz/documents/470197

5.
Education for suitainability through internationalisation : transnational
knowledge exchange and global citizenship / Neera Handa
London : Palgrave Macmillan, [2018] -- xv, 245 stran
ISBN 978-1-137-50296-4
Sign.: II 116231V1

občanská výchova ; výchova k internacionalismu ; znalost ;
globalizace ; internacionalizace ; výměna znalostí
Internacionalizace výuky a učení pro udržitelnost vztahů
napříč národními a kulturními hranicemi.

https://katalog.npmk.cz/documents/470506

6.
Educational research: ethics, social justice, and funding dynamics / Paul
Smeyers, Marc Depaepe editors
Cham : Springer, 2018 -- xiii, 295 stran
ISBN 978-3-319-73920-5
Sign.: II 116233V1

pedagogický výzkum ; etika ; rovnost

Sborník zkoumá otázku vedení a úkolů pedagogického
výzkumu.

https://katalog.npmk.cz/documents/470508

7.

Empathy, emotion and education / Helen Demetriou

London : Palgrave Macmillan, [2018] -- xii, 311 stran
ISBN 978-1-137-54843-6
Sign.: II 116228V1

dítě ; vcítění ; emoce ; výchova ; vzdělávání

Význam empatie a emocí ve výchově a vzdělávání dětí.

https://katalog.npmk.cz/documents/470502

8.
Governance reforms in European university systems : the case of Austria,
Denmark, Finland, France, The Nrtherlands and Portugal / Karsten Krüger, Martí
Parellada, Daniel Samoilovich, Andrée Sursock editors
Cham : Springer, [2018] -- xv, 220 stran
ISBN 978-3-319-72211-5
Sign.: II 116236V1

vysoké školství ; vysoká škola ; univerzita ; školská
reforma ; školská politika ; Evropa ; Rakousko ; Dánsko
; Finsko ; Francie ; Nizozemsko ; Portugalsko
Vládní reformy ve vysokém školství v šesti evropských
zemích: Rakousko, Dánsko, Finsko, Francie,
Nizozemsko a Portugalsko.

https://katalog.npmk.cz/documents/470512

9.
Immigrant student achievement and education policy : cross-cultural
approaches / Louis Volante, Don Klinger, Ozge Bilgili editors
Cham : Springer, [2018] -- xvii, 214 stran
ISBN 978-3-319-74062-1
Sign.: II 116234V1

přistěhovalec ; student ; školská politika ; úspěšnost
studia

Publikace zkoumá úspěšnost studentů imigrantů a
vzdělávací politiku vybraných zemí.

https://katalog.npmk.cz/documents/470509

10. Impeding bullying among young children in international group contexts /
Blythe F. Hinitz editor
Cham : Springer, [2018] -- xvi, 247 stran
ISBN 978-3-319-47279-9
Sign.: II 116229V1

předškolní dítě ; předškolní věk ; mladší školní věk ;
šikanování ; výzkum ; program ; odstranění
Programy zaměřené na odstranění šikany mezi
mladšími dětmi jako výsledek výzkumu tohoto
problému.

https://katalog.npmk.cz/documents/470503

11.
Informace o středních školách. I. díl, Čtyřleté obory vzdělání s maturitou :
Praha a vybrané školy ČR 2019 / sestavila Lucie Tumpachová
Praha : Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2018 -- 188 stran
Sign.: II 116224/1V1

střední škola ; přijetí do školy ; informace ; Praha
(Česko) ; talentová zkouška ; termín ; 2019/2020

Seznam středních škol a seznam oborů. Talentové
zkoušky. přijímací řízení na střední školy pro školní rok
2019/2020. Kalendář dnů otevřených dveří.
https://katalog.npmk.cz/documents/470496

12. Informace o středních školách. II. díl, Dvouleté, tříleté, čtyřleté a nástavbové
obory vzdělání (učební obory) : Praha a vybrané školy 2019 / sestavila Lucie
Tumpachová
Praha : Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2018 -- 96 stran
Sign.: II 116224/2V1

střední škola ; učební obor ; přijetí do školy ;
informace ; Praha (Česko) ; talentová zkouška ;
termín ; 2019/2020
Přijímací řízení na střední školy pro školní rok
2019/2020. Talentové zkoušky. Seznam škol a
seznam oborů. Kalendář dnů otevřených dveří.

https://katalog.npmk.cz/documents/470497

13.
Jak zvládnout problémy dětí se školou? : děti se speciálními vzdělávacími
potřebami ve škole - praktická příručka pro rodiče, učitele a další odborné
pracovníky / Jitka Kendíková, Miroslav Vosmik -- 2. vydání
[Praha] : Pasparta, [2016] -- 166 stran
ISBN 978-80-88163-36-7

Sign.: II 116147V1
speciální vzdělávací potřeby ; speciální pedagogika ;
výchovné poradenství ; pedagogicko-psychologická
poradna ; speciálně pedagogické centrum ; asistent
; výchovný poradce ; vztah rodiče-škola ; školní
zralost ; přípravný ročník ; asistent pedagoga
Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami.
Legislativní rámec problematiky. Poradenské služby.
Zápis do první třídy základní školy. Přestup do jiné
školy. Přechod na střední školu. Opravné a náhradní
zkoušky. Plán pedagogické podpory.
https://katalog.npmk.cz/documents/470179

14. Kafometík : tematické pracovní listy s metodikou pro mateřské školy. Svátky
a tradice známé i neznámé / autorský tým: R. Špačková, P. Adamcová, M.
Řehořovská, H. Jarošová, E. Hurdová, I. Zavadilová ; ilustrace: L. Tichá, R. Turková
Stařeč : Infra, s.r.o., [2018] -- 84 stran, 50 stran obrazových příloh
ISBN 978-80-86666-99-0

Sign.: III 39483V1
předškolní výchova ; předškolní dítě ; mateřská škola
; tradice ; představivost ; metodika ; pracovní sešit
; svátky ; významné dny ; lidové zvyky ; báseň ; píseň
předčtenářská gramotnost ;
Padesát pracovních listů, kde si dětí procvičí
grafomotoriku,
postřeh,
představivost,
předčtenářskou a předmatematickou gramotnost v
tématech svátky a tradice známé i neznámé podle
ročních období.
https://katalog.npmk.cz/documents/470239

15. Komunikační systém - VOKS / Margita Knapcová -- Vydání čtvrté, doplněné
a přepracované
Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků, [2018] -- 97 stran
ISBN 978-80-7481-215-6
Sign.: III 39486V1
komunikace ; dítě ; mentálně postižený ;
retardované dítě ; autismus ; Downův syndrom ;
systém VOKS ;
alternativní komunikace ;
augmentativní komunikace ; výměnný obrázkový
komunikační systém ; metodika ;
kompenzační
pomůcky
Metodika komunikačního systému VOKS. Výukové a
doplňkové lekce. Úloha vizuální podpory řeči učitelů
VOKS. Koordinace nácviku VOKS. Alternativní
způsoby použití metody VOKS.
https://katalog.npmk.cz/documents/470250

16. Líná máma : jak vychovat samostatné dítě / Anna Bykova ; z ruského originálu
Kak stať "lenivoj mamoj" ... přeložil Rudolf Řežábek -- Vydání první
Praha : Euromedia, 2018 -- 262 stran -- cze
ISBN 978-80-7549-760-4
Sign.: II 116183V1

výchova dítěte ; vztah rodiče-dítě ; vztah matka-dítě ;
samostatnost ; rodinné vztahy ; výchova k
samostatnosti
Kniha o tom, jak vychovat samostatné dítě tím, že k
tomu vytvoří vhodné podmínky a dají dítěti prostor.

https://katalog.npmk.cz/documents/470344

17. Maturita 2019-2020 z českého jazyka a literatury / autorsky zpracovali: Petra
Adámková, Eva Beková, Dagmar Dvořáková, Blanka Gruntová, Soňa Havlíčková,
Jan Křeček, Šárka Pešková, Jindřiška Svobodová, Ivana Šelešová, Pavel Šidák -Vydání první
Brno : Didaktis, [2018] -- 160 stran
ISBN 978-80-7358-294-4
Sign.: III 39460V1

čeština ; literatura ; didaktický test ; písemná práce ;
ústní zkouška ; maturita ; střední škola ; 2019/2020
Publikace zohledňuje Katalog požadavků zkoušek
společné části maturitní zkoušky platný od školního
roku 2017/2018 - Český jazyk a literatura a je sestavena
na základě skutečně zadaných úloh a témat z let 20152018.
https://katalog.npmk.cz/documents/470173

18.
MBA studium v podmínkách české praxe : současnost a budoucnost
vzdělávání manažerů v ČR / Petr Otáhal a kolektiv -- První vydání
Praha : Grada Publishing, 2018 -- 98 stran, 81 stran příloh v různém stránkování
ISBN 978-80-247-2017-3
Sign.: II 116214V1

vzdělávání ; manažerské vzdělávání ; celoživotní
vzdělávání ; organizace ; MBA ; DBA ; studium
Analýza a popis studia MBA v České republice. Celoživotní
učení. Problematika studia MBA. Specifické podmínky
vzdělávání manažerů. Lektor dalšího vzdělávání.
Akreditace absolventa MBA programů.
https://katalog.npmk.cz/documents/470428

19. Pedagogická psychologie pro učitele : psychologie ve výchově a vzdělávání /
Richard Jedlička, Jaroslav Koťa, Jan Slavík -- Vydání 1.
Praha : Grada, 2018 -- 528 stran
ISBN 978-80-271-0586-1
Sign.: II 116215V1
výchova ; vzdělávání ; učení ; výchovné poradenství ;
pedagogická diagnostika ; psychodiagnostika ;
komunikace ; konflikt ; agrese ; klima školy ; učitel ;
rodina ; krizové centrum ; případová studie ;
Psychologické otázky učení, vyučování a výchovné
působení na dětí a dospívající. Objasňuje podstatu
nejčastějších problémů, s nimiž se pedagogičtí
pracovníci setkávají při řízené socializaci a jejich
poruchách, včetně objasnění podstaty konfliktů
odehrávajících se v každodenních školních interakcích.
https://katalog.npmk.cz/documents/470430

20.

Pedagogický proces a jeho řízení / Václav Trojan -- 2., aktualizované vydání

Praha : Wolters Kluwer, 2018 -- 87 stran
ISBN 978-80-7598-115-8
Sign.: II 116218V1
vzdělávání ; kurikulum ; výchova ; učitel ; žák ; školní
řád ; hospitace ; kvalita vzdělávání ; management školy
; pedagogická evaluace ; autoevaluace
Pedagogický proces jako základní činnost školy. Funkce
školy a její očekávaný vývoj. Školní vzdělávací
program. Pravidla školy, školní řády. Učitel jako vzor.
Každodenní pedagogické řízení. Hospitační činnost.
https://katalog.npmk.cz/documents/470468

21. Post-truth, fake news : viral modernity & higher education / Michael A. Peters,
Sharon Rider, Mats Hyvönen, Tina Besley editors
Singapore : Springer, [2018] -- xiv, 224 stran
ISBN 978-981-10-8012-8
Sign.: II 116230V1

vysoká škola ; vysoké školství ; pravda ; filozofie ; falešné
informace

Diskuse o pravdě a falešných informacích o vysokých
školách. Sborník představuje filozofický přístup k
tomuto problému.

https://katalog.npmk.cz/documents/470505

22.

Regionální školství ; Pedagogičtí pracovníci

Ostrava : Sagit, 2018 -- 528 stran
ISBN 978-80-7488-311-8
Sign.: II 116193V1
školství ; regionální školství ; vyučující personál ; ústavní
výchova ; právo ; Česko ; pedagogický pracovník ;
ochranná výchova
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády týkající se regionálního
školství, pedagogických pracovníků a výkonu ústavní a
ochranné výchovy a preventivně výchovné péče.

https://katalog.npmk.cz/documents/470357

23. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství : kapitoly z metodologie historickopedagogického výzkumu / Jiří Zounek, Michal Šimáně -- 1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2014 -- 88 s.
ISBN 978-80-210-6944-2
Sign.: II 116161V1

dějiny pedagogiky ; dějiny školství ; pedagogický výzkum ;
metoda výzkumu ; osobnost ; vysoká škola ; informační
zdroje ; mikrohistorie ; vizuální historie ; orální historie
Historický výzkum v dějinách pedagogiky. Metody
historického výzkumu. Informační zdroje využívané při
zkoumání dějin pedagogiky a školství. Osobnosti moderní
pedagogiky o dějinách pedagogiky a školství.
https://katalog.npmk.cz/documents/470251

24.
Values education in early childhood settings : concepts, approaches and
practices / Eva Johansson, Anette Emilson, Anna-Maija Puroila editors
Cham : Springer, [2018] -- xv, 317 stran
ISBN 978-3-319-75558-8
Sign.: II 116232V1

hodnota ; rané dětství ; výchova dítěte ; hodnotová
výchova

Hodnotová výchova v raném dětství a teorie a koncepce.
Metodologické a empirické perspektivy.

https://katalog.npmk.cz/documents/470507

