
 

1.     Asistent pedagoga v mateřské škole / Zbyněk Němec, Petra Martinovská 

Praha : Raabe - Společně pro kvalitní vzdělávání, [2018] -- 126 stran 

     ISBN 978-80-7496-394-0     Sign.: II 116360V1 

mateřská škola ; asistent ; pomoc ; dítě ; speciální 

vzdělávací potřeby ; způsobilost ; komunikace ; 

spolupráce asistenta s učitelem MŠ ; spolupráce 

asistenta s rodiči ; vzdělávání asistenta pedagoga 

Komplexní pohled na činnost asistenta pedagoga v 

mateřské škole se všemi jejími specifiky, počínaje   

úspěšným výběrem a uvedením asistenta pedagoga, 

přes jeho metodickou podporu až po vymezení 

pracovní náplně. 

https://katalog.npmk.cz/documents/471298 

 

 

2.    Hravá logopedie / Ivana Novotná ; ilustrace: Aleš Čuma -- 2., upravené vydání 

Brno : Edika, 2018 -- 48 stran, 8 nečíslovaných listů přílohy 

     ISBN 978-80-266-1340-4 

     Sign.: II 116338V1 

 dítě ; předškolní věk ; mladší školní věk ; 

logopedie ; řečová dovednost ; 

výslovnost ; praktická cvičení 

Bohatě ilustrovaná kniha pro děti 

předškolního a mladšího školního věku, 

které mají potíže s výslovnosti     

problematických hlásek. Obsahuje 

spoustu zábavných a hravých cvičení a 

zároveň pomůže dětem v rozvoji komunikačních schopností. 

https://katalog.npmk.cz/documents/471090 

https://katalog.npmk.cz/documents/471298
https://katalog.npmk.cz/documents/471090


3.     Líný učitel : cesta pedagogického hrdiny / Robert Čapek -- 1. vydání 

Praha : Raabe - Společně pro kvalitní vzdělávání, [2018] -- 175 stran 

     ISBN 978-80-7496-387-2 

     Sign.: II 116345V1 

učitel ; vzdělávání ; příprava na vyučování ; motivace ; 

vyučovací metoda ; třída ; pedagogická dovednost ;     vztah 

učitel-žák ; hodnocení žáka ; komunikace ; projektová 

metoda 

Kniha předkládá další příklady práce ve třídě, nabízí pohled 

na školu a naše školství, pomáhá hledat učiteli jeho vlastní 

filosofii - být dobrým učitelem. 

https://katalog.npmk.cz/documents/471160 

 

 

4.     Mezi konkurencí a spoluprací : Univerzita Karlova a Československá akademie 

věd 1945-1969 / Jakub Jareš, Martin Franc a kol. -- Vydání první 

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018 -- 360 stran -- cze 

     ISBN 978-80-246-3978-9 

     Sign.: II 116335V1 

společnost ; dějiny ; politika ; vysoké školství ; 

spolupráce mezi univerzitami ; univerzita ; akademie 

věd ; Univerzita Karlova ; Československá akademie 

věd ; století 20 ; 1945-1969 

Celková a zásadní proměna našeho vysokoškolského a 

vědeckého prostoru v poválečném čtvrtstoletí, kdy     

věda a vysokoškolské vzdělávání prošly dynamickým 

vývojem a autoři knihy je sledují z různých úhlů     

pohledů. 

https://katalog.npmk.cz/documents/471084 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471160
https://katalog.npmk.cz/documents/471084


5.     Nápravná cvičení SPU pro děti od 6 do 9 let : 96 úžasných aktivit / autorka: 

Věra Gošová -- 1. vydání 

Praha : Raabe - Společně pro kvalitní vzdělávání, 2018 -- 96 stran 

     ISBN 978-80-7496-385-8 

     Sign.: III 39579V1 

 

porucha učení ; nápravná výchova ; psaní ; čtení ; 

první stupeň ; základní škola ; pravolevá orientace ; 

ročník 1-3 

96 aktivit nabídne vašemu dítěti průpravu při výuce 

psaní a čtení. Pracovní listy jsou vhodné k nácviku     

docvičování, ke skupinové i individuální práci ve 

škole, ale také pro nácvik v domácím prostředí. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471302 

 

6.     Od zápisu do lavice : předmatematické představy : soubor pracovních listů pro 

optimální rozvoj schopností a dovedností předškoláka : pro děti 5-7 let / Ivana 

Vlková ; ilustrace Honza Smolík -- Vydání první 

V Praze : Pasparta, 2018 -- 55 stran 

     ISBN 978-80-88290-11-7 

     Sign.: III 39564V1 

předškolní dítě ; předškolní věk ; pohybový rozvoj ; 

logické myšlení ; vnímání prostoru ; grafomotorika ;     

předmatematické myšlení ; rozvoj myšlení ; rozvoj 

pozornosti ; trénink paměti ; pravolevá orientace 

38 pracovních listů se cvičeními, která zábavnou formou 

rozvíjejí předmatematické představy - počítání na     

prstech v oboru 1 až 10, základní geometrické tvary, 

posloupnosti, pravolevá orientace, orientace v prostoru,     

logické uvažování.     

https://katalog.npmk.cz/documents/471163 

https://katalog.npmk.cz/documents/471302
https://katalog.npmk.cz/documents/471163


7.     Odemykání dětského potenciálu / Jan Mühlfeit a Kateřina Novotná -- 1. vydání 

V Brně : Management Press, 2018 -- 272 stran 

     ISBN 978-80-7261-562-9 

     Sign.: II 116347V1 

rodičovská role ; výchova dítěte ; pedopsychologie ; 

sociální výchova ; talent ; úspěch ; sebedůvěra ;     

osobnostní výchova ; koučování ; sebepoznání ; 

sebevyjádření 

Kniha vám pomůže pochopit, v čem vaše děti vynikají. 

Odhalíte proč je důležité dětem pomoci objevit jejich 

přirozené talenty a podpoříte je v jejich rozvíjení a tak 

najdou cestu k sebepoznání, sebedůvěře i respektu. 

https://katalog.npmk.cz/documents/471164 

 

 

 

8.     Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Matematika / Stanislav Sedláček -- 1. 

vydání 

V Brně : Edika, 2018 -- 127 stran 

     ISBN 978-80-266-1330-5 

     Sign.: II 116331V1 

 

matematika ; učivo ; řešení úloh ; test ; přijímací zkouška 

; víceleté gymnázium ; učivo základních škol 

Publikace umožní žákům 5. ročníků cílenou přípravu na 

úspěšné zvládnutí didaktického testu, který je součástí 

jednotlivých přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471073 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471164
https://katalog.npmk.cz/documents/471073


9.     Rektorská rozpomínání / Josef Jařab -- 1. vydání 

Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 -- 279 stran 

     ISBN 978-80-244-5210-4 

     Sign.: II 116308V1 

Edice: Paměť UP 

vysoká škola ; univerzita ; rektor ; kultura ; společnost 

; biografie ; Jařab, Josef, ; Univerzita Palackého ;     

Česko ; Olomouc (Česko) ; literární vědci ; století 20 

 

Vzpomínky bývalého rektora Univerzity Palackého v 

Olomouci profesora PhDr. Josefa Jařaba. 

https://katalog.npmk.cz/documents/470851 

 

 

 

10.     Školní zralost a komunikace / Sandra Bejdáková, Jarmila Střechová, Lenka 

Suchardová, Jana Vítková, Helena Zdrubecká, Zdenka Ženatová -- 1. vydání 

Praha : Raabe - Společně pro kvalitní vzdělávání, [2018] -- 130 stran 

     ISBN 978-80-7496-390-2 

     Sign.: II 116362V1 

mateřská škola ; základní škola ; komunikace ; 

komunikační schopnost ; vztahy mezi školami ; vztah     

rodiče-škola ; zápis ; předškolní věk ; školní zralost ; 

předškolní dítě ; pedagogicko-psychologická poradna 

; odklad ; vstup do mateřské školy ; adaptace ; učitel 

mateřské školy ; interpersonální komunikace 

Efektivní komunikace. Role komunikace mezi MŠ a ZŠ. 

Komunikace s rodiči. Spolupráce, přínos spolupráce a 

formy spolupráce mateřské školy se základní školou.     

https://katalog.npmk.cz/documents/471300 

https://katalog.npmk.cz/documents/470851
https://katalog.npmk.cz/documents/471300

