1. Čeština pro cizince - učebnice : úroveň A1 a A2 / Marie Boccou Kestřánková,
Dagmar Štěpánková, Kateřina Vodičková -- 1. vydání
Brno : Edika, 2017 -- 570 stran
ISBN 978-80-266-1187-5

Sign.: II 115393/AV1

čeština ; cizí jazyk ; gramatika ; výslovnost ; slovní zásoba ;
konverzace ; jazyková úroveň A1-A2
Učebnice je testována na slovanských, neslovanských i
národnostně smíšených skupinách. Vhodná pro všechny
studenty, kteří se připravují na zkoušky na úrovních
popsaných v SERR. Úzce na učebnici navazuje cvičebnice,
která se hlouběji zaměřuje na nácvik slovní zásoby,
gramatiky a psaní.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465894

2. Děti a mládež národnostních menšin : 16. setkání národnostních menšin :
sborník příspěvků z konference konané v Praze 10. listopadu 2016 -- Vydání:
první
Praha : Magistrát hlavního města Prahy a Dům národnostních menšin, o.p.s.,
2017 -- 183 stran -- cze
ISBN 978-80-906147-1-0

Sign.: II 115396V1

národnostní menšina ; dítě ; mládež ; výchova ;
vzdělávání ; kultura ; mimoškolní výchova ; mimoškolní
vzdělávání ; konference ; Romové ; Praha (Česko) ;
menšinová politika ; literární tvorba ; 2011-2020
Vzdělávání dětí a mládeže národnostních menšin. Knižní,
časopisecká
a
dramatická
tvorba.
Aktivity
národnostních menšin se zaměřením na mimoškolní
činnost.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465916

3.
Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce
2016/2017 : výroční zpráva České školní inspekce
Praha : Česká školní inspekce, 2017 -- 553 stran
ISBN 978-80-88087-15-1

Sign.: III 39053V1

Přehled inspekční činnosti za školní rok 2016/2017.
Hodnocení aktuálního průběhu implementace
společného vzdělávání. Předškolní a základní
vzdělávání. Střední vzdělávání a vzdělávání na
konzervatořích. Vyšší odborné vzdělávání. Základní
umělecké a zájmové vzdělávání. 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 spolupráce.
Souhrnné poznatky z kontrol a analýza úrazovosti.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466077

4. Pravopisné křižovatky. Přídavná jména / Zdeněk Topil, Kristýna Tučková,
Dagmar Chroboková -- 1. vydání
Havlíčkův Brod : TOBIÁŠ, 2017 -- 55 stran
ISBN 978-80-7311-181-6
Sign.: II 115381V1

čeština ; gramatika ; cvičení ; základní škola ; přídavné
jméno
Soubor cvičení věnovaný přídavným jménům.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465596

5. V tichu a skrytu : Fedor Krch, pedagog a člověk (1881-1973) / Eliška
Vlasáková -- První vydání
Praha : Kalich, 2017 -- 320 stran
ISBN 978-80-7017-244-5
Sign.: II 115413V1
pedagog ; reformní pedagogika ; odborná škola ; péče o
dítě ; výchova ; vzdělávání ; biografie ; Krch Ferdinand ;
Česko ; 1881-1973 ; století 19-20
Dětství a dospívání Fedora Krcha (1881-1905). Učitelem
na pražských obecných školách (1905-1919). Příběh
Domu dětství (1919-1924). Redaktorem časopisů pro
děti (1924-1948). Přátelství a spolupráce s Přemyslem
Pittrem (1933-1951). Krchův život po Pittrově odchodu z
vlasti (1951-1973). Fedor Krch v paměti přátel a
odborné veřejnosti.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466326

6.
Veselá škola : zrakové vnímání a soustředěnost : zábavné aktivity pro
předškoláky / ilustrace Caramel Belgium -- 1. vydání
Praha : Fragment, 2017 -- 48 nečíslovaných stran
ISBN 978-80-253-3164-4

Sign.: III 39049V1

předškolní dítě ; předškolní věk ; rozvoj osobnosti ;
pohybový rozvoj ; pozornost ; vnímání ; grafomotorika ;
pro děti
48 zábavných aktivit pro předškoláky zaměřených na
zrakové vnímání a soustředěnost. Porovnání celku a jeho
částí. Rozlišování barev a tvarů. Hledání rozdílů. Bludiště.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465922

7. Výbor z Komenského Orbis pictus : Svět v obrazech pro nejmenší : s obrázky
Václava Sokola/ podle vydání z roku 1883 / Jan Amos Komenský ; ilustrace:
Václav Sokol
[Beroun] : Machart, 2017 -- 12 nečíslovaných stran -- cze, cze eng, cze eng lat
ISBN 978-80-87938-63-8
Sign.: II 115397V1

svět ; poznávací proces ; encyklopedie ; Komenský,
Jan Amos, ; všeobecnosti
Svět v obrazech pro nejmenší je drobným
pohledem do uspořádaného světa. Souběžně je ve
sloupcích český, anglický a latinský text.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465917

8. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2016 :
vzdělávání v roce 2016 v datech / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2017 -- 116 stran
ISBN 978-80-87601-38-9
Sign.: II 115402V1
vzdělávání ; systém výchovy a vzdělávání ;
regionální školství ; vysoké školství ; statistická
data ; Česko ; 2016
Vzdělávání v roce 2016 v České republice.
Vybraná témata regionálního školství. Vybraná
témata vysokého školství. Vzdělávání v roce 2016
v číslech - statistický přehled.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465940

