
Přehled učebnic a pomůcek - 1. ročník SOŠS – školní rok 2017/2018 

S1.A 
 

Předmět 
Učebnice 

POVINNÉ 
Učebnice DOPORUČENÉ Pomůcky Poznámka 

CJL Literatura – přehled SŠ 

učiva, edice Maturita, 

nakl.Vyuka.cz 

Literatura pro 1. roč. SŠ- 

prac. sešit nakl. - DIDAKTIS 

– zkrácená verze 

Český jazyk v kostce, M. 

Sochorová, nakl. 

FRAGMENT 

Cvičení z ČJ v kostce, M. 

Sochorová, Fragment 

2x sešit A4 linkovaný, 

2x sešit A5 linkovaný, 

blok nebo papíry na 

testy 

 

CIJ 1 AJ – New Success: Pre – 

Intermediate, Students Book 

– zelená uč. + pracovní sešit 

 pokračovat v sešitě 

z minulého roku, blok 

linkovaný 

 

CIJ 2 FJ – Connexions – Méthode 

de Français + prac. sešit 

(Connexions – Cahier) + 

studijní příručka 

(d´excercises) 

 2x sešit A5 linkovaný  

IJ - Učevnice současné 

italštiny, E. Ferrarová 

 2x sešit A5 silný, 

linkovaný 

 

RJ – Raduga po novomu 1 + 

prac. sešit 

 2x sešit A5 silný, 

linkovaný 

 

ŠJ - Nuevo ven - učebnice + 

prac. sešit 

 2x sešit A5 linkovaný  

DEJ učebnice budou zapůjčeny 

školou 

Dějiny evropské civilizace I. 

a II. 

blok nebo papíry na 

testy 

 

ZSV  Občanský a 

společenskovědní základ - 

kol. autorů, C-Press, Brno 

1x sešit  A5 silný, 

linkovaný 

blok 

 

EVS  Zeměpis v kostce I., II. 1x sešit A4 linkovaný  

FYZ tabulky (viz MAT)  1x sešit A5 

čtverečkovaný 

1x sešit A5 nebo blok 

kalkulačka 

 

CHE Periodická soustava prvků - 

tabulka 

Základy přír. vzděl. pro 

SOŠ, SOU; FORTUNA 

1x sešit A5 silný 

nelinkovaný 

 

MAT Tabulky mat., fyz. a 

chem.pro SŠ 

Matematika 1. ÷ 8. díl, nakl. 

Didaktis (učebnice + 

pracovní sešit) 

2x sešit A4 

nelinkovaný 

2x sešit A5 

nelinkovaný 

kalkulačka, psací a 

rýsovací potřeby 

 

TEV   2x tenisky (ven – pevné 

s vyšší podrážkou, do 

tělocvičny světlá 

podrážka) 

tepláková souprava 

tričko  

trenýrky (krátké legíny) 

 



– vše v pase na gumu 

PRA Základy práva pro střední a 

vyšší odborné školy, Šíma, 

Suk, C. H. BECK – aktuální 

vydání 

 1x sešit A4 linkovaný  

VES Správní právo – obecná část, 

Masařík, Kricner. TRIVIS, 

aktuální vydání 

 1x sešit A4 linkovaný 

blok 

 

EKO 

 

 Ekonomie – stručný 

přehled, J. Švarcová a kol., 

CEED 

1x sešit A4 linkovaný  

TEA 

(VES) 

  doporučena slepá 

klávesnice 

(objedná škola) 

 

SPK  Etiketa, L. Špaček 

Nová Velká kniha etikety, 

L.Špaček 

1x sešit A5 linkovaný 

čtvrtky – 20x A4, 10x 

A3 

výtvarné potřeby 

 

PSY  Psychologie 1. a 2. díl – 

učebnice pro obor sociální 

činnost, I. Kopecká, nakl. 

Grada 

1x sešit A5 linkovaný, 

blok 

 

 


