UČEBNICE PRO PRVNÍ ROČNÍK 2018/2019
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura:
Vyučující zprostředkuje na začátku školního roku možnost odkoupení učebnic od žáků
vyšších ročníků. NIC NEKUPUJTE!
Sešit: 1xA4 (444 nebo 464)
Anglický jazyk:
● Pro angličtinu jako hlavní jazyk >> MATURITA FOCUS two – Sue Kay a kolektiv,
vydavatelství PEARSON
● Pro angličtinu jako druhý jazyk >> New Opportunities Elementary (červená),
vydavatelství LONGMAN
● Obě sady bude možné objednat hromadně ve škole
Německý jazyk:
● Pro němčinu jako hlavní jazyk >> Delfin 1.-10. Lekce učebnice, pracovní sešit 1.-5.
Lekce, pořizovací cena cca 650,- Kč
● Pro němčinu jako druhý jazyk >> Super 1. Díl, pořizovací cena cca 300,- Kč
● Obory Stavebnictví a Provoz a ekonomika dopravy si učebnice zajistí sami
individuálně

Společenské vědy:

upřesní vyučující

Matematika:
•
•
•
•

Matematika pro SOŠ a SOU (Prometheus) - 1.díl, další díly možno zakoupit až
v průběhu školního roku
Sbírka příkladů z matematiky – doporučí vyučující v průběhu studia individuálně dle
potřeb
Rýsovací potřeby – pravítka, trojúhelníky, kružítko, tužky – upřesní vyučující na
začátku školního roku
Kalkulačka – nekupovat dopředu, bude doporučen typ, aby vyhovoval podmínkám
k maturitní zkoušce

Fyzika:
•

Fyzika pro SŠ (Prometheus) - O. Lepil a kol. - 1. díl, 2. díl možno zakoupit až v průběhu
školního roku
Chemie a ekologie:
vlastní
Tělesná výchova:

vyučující učebnice půjčuje přímo při výuce, studenti tedy nemusí mít

•

Cvičební úbor - bílé sportovní triko bez potisku, chlapci – sportovní trenky, dívky –
sportovní tepláky.

•

Sportovní obuv pro venek

•

Sportovní obuv pro tělocvičnu a posilovnu – podmínka -bílá podrážka.

Odborné předměty
dle zaměření

Stavebnictví - budova Čs. armády 10, Děčín I
Deskriptivní geometrie:

požadované učebnice:

KORCH, Ján, Katarína MÉSZÁROSOVÁ a Bohdana MUSÁLKOVÁ. Deskriptivní
geometrie pro 1. ročník SPŠ stavebních. Vyd. 2., upr. Praha: Sobotáles, 1998, 222 s.
ISBN 80-859-2049-2.
Odborné kreslení:
•

•

Běžné kreslící a rýsovací pomůcky - trojúhelníky s ryskou, dlouhá pravítka, tužky –
kreslící i rýsovací číslo 1 (B), 2 (HB) nebo 3 (H), pastelky, vodovky, redispera +
násadky, čtvrtky na kreslení a rýsování.

Stavebnictví: doporučené učebnice:
Pozemní stavitelství I pro 1.ročník SPŠ stavebních
Autor:Petr Hájek SOBOTÁLES ISBN: 978-80-86817-12-5 - 230,-Kč
• Pozemní stavitelství I pro SPŠ stavební – základní požadavky a konstrukční systémy
budov Autor: Hájek Petr a kol. EAN: 9788024751016 - 210,-Kč
požadované učebnice:
• Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník a Konstrukční cvičení pro 3. a 4.
ročník SPŠ stavebních Autor: Jan Novotný SOBOTÁLES ISBN: 978-80-86817-23-1 220,-Kč
Stavební materiály: doporučené:
•

•

Stavební materiály pro 1.r. SPŠ stavebních
Autor: M. Dědek, F. Vošický ISBN: 9788086817262 - 200,-Kč

Stavební materiály pro SPŠ stavební
Autor: Karel Kolář, Reiterman Pavel ISBN: 978-80-247-4070-6 - 230,-Kč
Praxe:Montérky (blůza a kalhoty), pracovní boty s pevnou podrážkou, pracovní rukavice,
skládací metr s tesařskou tužkou.
•

Provoz a ekonomika dopravy - budova Čs. armády 10, Děčín I
Doprava a přeprava:
•

doporučené:

Doprava a přeprava - Ing. Zdeněk Žemlička,CSc, Ing. Josef Mynářík, NADATUR spol. s r.o.
2008, DVI, a.s. 2008

Ekonomika:
dle pokynů vyučujícího na začátku školního roku

•
•

Logistika:

upřesní vyučující

Zeměpis:

povinné:

Atlas světa
Atlas ČR
doporučené:

•

Hospodářský zeměpis - regionální aspekty světového hospodářství - Vladimír Baar,
Nakladatelství české geografické společnosti, s.r.o

