
 

1.  Accessing the curriculum for learners with autism spectrum disorders : 

using the TEACCH programme to help inclusion / Gary Mesibov and Marie 

Howley with Signe Naftel -- Second edition Abingdon : Routledge Taylor & 

Francis Group, 2016 -- 153 stran 

     ISBN 978-0-415-72820-1 

     Sign.: II 114884V1 

autismus ; autistický jedinec ; výuka ; kurikulum ; program ; 

inkluzivní vzdělávání ; porucha autistického spektra ; program 

TEACCH 

 Kurikulum pro žáky s poruchou autistického spektra. Využití 

programu TEACCH pro pomoc inkluzi. 

      

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459082 

 

2.  Autismus v edukační praxi / Barbora Bazalová -- Vydání první 

Praha : Portál, 2017 -- 207 stran -- cze 

     ISBN 978-80-262-1195-2 

     Sign.: II 114914V1 

autismus ; dítě ; integrovaná výuka ; vzdělávání ; poradenství 

; komunikace ; rodina ; sourozenec ; vzdělávání     učitelů ; 

Česko ; porucha autistického spektra ; kvalitativní výzkum ; 

století 21 ; 2011-2020 

Kniha přináší autentické výpovědi rodičů, výsledky výzkumů 

a postřehy odborníků o tom, jak se žije s autismem v 

současné době. Vzdělávání pro pedagogy, asistenty 

pedagoga i rodiče dětí s autismem.      

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459358 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459082
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459358


3.  Bezstarostné roky? : kroky a krůčky předškolním věkem : poradenství pro 

rodiče / Anna Kucharská, Daniela Švancarová ; ilustrace Edita Plicková -- 1. vyd. 

Brno : Edika, 2017 -- 104 stran 

     ISBN 978-80-266-1105-9 

     Sign.: II 114822V1 

předškolní výchova ;  předškolní věk ; poradenství ; 

grafomotorika ; leváctví ; pohybový rozvoj ; psychický     

vývoj ; péče ; rodina ; poslušnost ; mateřská škola ; jesle 

; výtvarný projev ; hra ; vnímání ; pozornost ; paměť  ; 

speciální péče ; zlobení 

Užitečné informace o vývoji, schopnostech a 

dovednostech dítěte v předškolním období. Význam 

prostředí pro vývoj dítěte. Pohybový a psychický vývoj. 

Grafomotorika dítěte. Problémy předškolního věku a 

speciální péče. 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=458156 

 

4. Cíle a cesty k hlubšímu lidství : didaktika náboženství v České republice pro 

21. století / Ludmila Muchová 

České Budějovice : Petrinum, [2016] -- 245 stran -- cze 

     ISBN 978-80-87900-05-5 

     Sign.: II 114847V1 

didaktika  ; náboženská výchova  ; vyučovací metoda ; 

církev ; rodina ; vztah rodiče-škola ; osobnost ; učitel ;     

způsobilost ; role učitele ; inspekce ; katecheze ; katecheze 

dětí ; století 21 

Obecně didaktická zásady ve vztahu k výuce předmětu 

náboženství. Propojení mezi teologickými, pedagogickými 

a didaktickým aspekty práce jak učitele náboženství na 

veřejných školách, tak katechetů v církvi.      

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=458373 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=458156
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=458373


5.  Dyslexia and inclusion : classroom approaches for assessment teaching and 

learning / Gavin Reid -- Second edition 

Abingdon : Routledge Taylor & Francis Group, 2013 -- 118 stran 

     ISBN 978-0-415-60758-2 

     Sign.: III 38787V1 

 

dyslexie ;  inkluzivní vzdělávání ; třída ; učení ; výuka ; 

inkluze 

Problematika dyslexie a inkluze. Příručka pro učitele pro 

práci s dyslektiky ve třídě. Efektivní učení. Kurikulární 

přístup a diferenciace. Specifika ve čtení, hláskování, 

psaní a počítání. 

 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459083 

 

6.  Education and support of people with special needs = Bildung und 

Förderung von Menschen mit Behinderung / Karel Pančocha, Lucie 

Procházková et al. -- 1st ed. 

Brno : Masarykova univerzita, 2012 -- 116 s. -- eng, eng ger 

     ISBN 978-80-210-5848-4 (brož.) 

     Sign.: II 110077V1 

 

vzdělávání ;  postižený ; tělesně postižený ; podpora ; 

sociální péče ; sociální podpora 

Sociální péče a podpora ve vzdělávání u tělesně 

postižených.     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=403437 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459083
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=403437


7.  Children with Down's syndrome : a guide for teachers and learning support 

assistants in mainstream primary and secondary schools / Stephanie Lorenz -- 

First published 

Abingdon : David Fulton Publishers, [1998] -- 106 stran 

 

ISBN 1-85346-506-2     Sign.: III 38786V1 

postižený ;  Downův syndrom ; inkluzivní vzdělávání ; základní 

škola ; střední škola ; plánování ; podpora vzdělávání ; 

individuální vzdělávací plán 

 Příručka pro učitele a asistenty vzdělávající děti s Downovým 

syndromem na základních a středních školách. 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459080 

 

8.  Individualizace ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku / Eva 

Šmelová a kolektiv -- 1. vydání 

Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016 -- 152 stran -- cze 

     ISBN 978-80-244-5115-2 

     Sign.: II 114908V1 

dítě ;  předškolní dítě ; předškolní výchova ; předškolní věk 

; školní věk ; školní zralost ; rodina ; individualizovaná výuka 

; pedagogická diagnostika ; pedagogický výzkum ; metoda 

výzkumu ; waldorfská pedagogika ; speciální pedagogika ; 

Steiner, Rudolf, ; Olomouc ; psychické zvláštnosti ; sociální 

připravenost ; sociální zralost ; Camphill School Aberdeen ; 

století 21 ; 2011-2020 ;  

Pedagogická diagnostika jako prostředek individualizace ve 

výchově a vzdělávání dětí předškolního věku. Sociální připravenost dětí k 

zahájení povinné školní docházky. Představení waldorfské pedagogiky v     

camphillských školách. 

    

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459310 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459080
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459310


9.   Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

/ Petra Potměšilová, Marcela Fojtíková Roubalová, Ludvík Dřímal -- 1. vydání 

Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015 -- 83 stran -- cze 

     ISBN 978-80-244-4882-4 

     Sign.: II 114909V1 

náboženská výchova ; náboženská pedagogika ; postižený 

; speciální pedagogika ; speciální vzdělávací potřeby ; 

montessoriovský systém ; porucha chování ; mentálně 

postižený ; nepřizpůsobený ; nadání ; katecheze dětí ; 

spiritualita ; dětská spiritualita ; katecheze Dobrého 

pastýře ; mše ; zdravotně postižené dítě ; kazuistika 

Osobnost z pohledu psychologie i pedagogiky. Katecheze 

a výuka náboženství. Vliv postižení na jedince.    

Spiritualita a osobnost. Úvod do Mše svaté. Kazuistika. 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459314 

 

10.  National core curriculum for basic education 2014 : publications 2016:5 / 

layout: Grano Oy ; translation: Lingsoft Oly 

Helsinki : Finnish national board of education, 2016 -- 508 stran -- eng 

     ISBN 978-952-13-6004-6 

     Sign.: II 114887V1 

 

základní školství ; kurikulum společného základu ; učební 

osnovy ; národní vzdělávací program ; organizace ;     Finsko 

; základní vzdělávání 

Národní kurikulum obsahuje zásady pro vzdělávání. Je 

zaměřeno na základní školství, spolupráci a organizaci 

vzdělávacího procesu ve Finsku. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459087 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459314
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459087


11.  Není hláska jako hláska : pracovní listy pro rozvoj fonematického sluchu / 

Kateřina Slezáková ; ilustrace Patricie Koubská -- Vydání první 

Praha : Portál, 2017 -- 63 stran 

     ISBN 978-80-262-1200-3 

     Sign.: III 38808V1 

 

předškolní dítě ; předškolní věk ; vada sluchu ; porucha 

řeči ; výslovnost ; logopedie ; fonematický sluch 

 

Pracovní listy na procvičování hlásek a slabik pro děti, 

které mají nezralou sluchovou diferenciaci. 

 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459363 

 

12.  Observation, assessment and planning in inclusive autism education : 

supporting learning and development / Carmel Conn -- First published 

Abingdon : Routledge Taylor & Francis Group, 2016 -- 118 stran 

     ISBN 978-1-138-84210-6 

     Sign.: II 114883V1 

autismus ; autistický jedinec ; pozorování ; hodnocení ; 

plánování ; inkluzivní vzdělávání ; učení ; porucha     

autistického spektra 

Pozorování, hodnocení a plánování v inkluzivním 

vzdělávání autistů. Holistický pohled na učení a rozvoj 

dětí trpících autismem. 

 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459081 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459363
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459081


13.  Školní zralost a její diagnostika / Jiřina Bednářová, Eva Dandová, Jana 

Kratochvílová, Hana Nádvorníková, Zora Syslová, Lenka Šulová -- 1. vydání 

Praha : Raabe, 2017 -- 146 stran 

     ISBN 978-80-7496-319-3 

     Sign.: II 114850V1 

dítě ; předškolní věk ; předškolní dítě ; předškolní 

výchova ; školní věk ; školní zralost ; kognitivní vývoj ; 

myšlení ; paměť ; řeč ; vnímání ; představivost ; poznávací 

proces ; grafomotorika ; vývoj dítěte ; pedagogická 

diagnostika ; legislativa ; připravenost ; motorická 

dovednost 

Připravenost dítěte na vstup do základní školy. Obecná 

charakteristika předškolního dítěte po stránce jeho     

vývoje v jednotlivých oblastech. Problematika 

pedagogické diagnostiky v práci pedagoga mateřské školy. 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=458387 

 

14. Teaching gifted children with special educational needs : supporting dual 

and multiple exceptionality / Diane Montgomery -- First published 

Abingdon : Routledge Taylor & Francis Group, 2015 -- 234 stran 

     ISBN 978-1-138-89057-2 

     Sign.: II 114886V1 

nadaný ; vysoce nadaný ; nadání ; talent ; speciální 

vzdělávací potřeby ; dyslexie ; dysgrafie ; dyskalkulie ;     

porucha chování ; ADHD ; autismus ; integrace ; učení ; 

výuka ; Aspergerův syndrom 

Výuka nadaných dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Tyto děti mohou být velmi nadané, ale     

mohou trpět řadou poruch. Proto je třeba zajistit jim 

příznivé prostředí, potřebné pro jejich rozvoj.   

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459086 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=458387
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459086

