UČEBNICE PRO PRVNÍ ROČNÍK 2019/2020
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: MATURITA FOCUS two – Sue Kay a kolektiv,
vydavatelství PEARSON
● Obě sady bude možné objednat hromadně ve škole

Německý jazyk:
● Pro němčinu jako hlavní jazyk : na začátku školního roku upřesní vyučující, možnost hromadné
objednávky za zvýhodněnou cenu
● Pro němčinu jako druhý jazyk : Super 1. Díl, pořizovací cena cca 300,- Kč

Společenské vědy:
upřesní vyučující na začátku školního roku

Matematika:
učebnice upřesní vyučující v prvních hodinách, předem je vhodné opatřit si tabulky, alespoň jednu
z doporučených sbírek a doporučený přehled učiva:
MIKULČÁK, Jiří. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. 4. vyd. Praha:
Prometheus, 2007,

Doporučené sbírky:
PETÁKOVÁ, Jindra. Matematika, příprava k maturitě Praha: Prometheus, 2007 (pro všechny

ročníky)
KLODNER, JAROSLAV. Sbírka úloh z matematiky pro obchodní akademie a střední odborné školy.

(pro všechny ročníky)
JANEČEK, František. Sbírka úloh z matematiky pro střední školy Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich
soustavy. Prométheus
Doporučený přehled učiva matematiky: (pro všechny ročníky)
ČERMÁK, Pavel a Petra ČERVINKOVÁ. Odmaturuj! z matematiky 1. Vyd. 4. Brno: Didaktis, 2007, 208
s. Odmaturuj!.

Fyzika:
Doporučená učebnice
LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. Fyzika pro střední školy. 4., přeprac. vyd.
Praha: Prometheus, 2001, 266 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6184-1.
LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. Fyzika pro střední školy. 3., přeprac. vyd.
Praha: Prometheus, 2001, 311 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6185-X.
MIKULČÁK, Jiří. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. 4. vyd. Praha:
Prometheus, 2007, 206 s. ISBN 978-807-1963-455. Popř. jiné MFCH tabulky

Deskriptivní geometrie:
Učebnice není povinná, je ale dobré mít z čeho si látku doplňovat.
KORCH, Ján, Katarína MÉSZÁROSOVÁ a Bohdana MUSÁLKOVÁ. Deskriptivní geometrie pro 1. ročník
SPŠ stavebních. Vyd. 2., upr. Praha: Sobotáles, 1998, 222 s. ISBN

Tělesná výchova:
•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 učebnice budou upřesněny v úvodních hodinách.

