
Přehled učebnic a pomůcek - 2. ročník SOŠ – školní rok 2017/2018 
 

Předmět 
Učebnice 

POVINNÉ 
Učebnice DOPORUČENÉ Pomůcky Poznámka 

CJL Literatura – přehled SŠ 

učiva, edice Maturita, 

nakl.Vyuka.cz 

Literatura pro 2. roč. SŠ- 

prac. sešit nakl. - 

DIDAKTIS – zkrácená 

verze 

Český jazyk v kostce, M. 

Sochorová, nakl. 

FRAGMENT 

Cvičení z ČJ v kostce, M. 

Sochorová, Fragment 

pokračovat v sešitech 

z minulého roku 

blok nebo papíry na 

testy 

 

CIJ 1 AJ  - učebnice i pomůcky 

zůstávají jako v minulém 

roce 

 pokračovat v sešitě 

z minulého roku, blok 

linkovaný 

 

CIJ 2 FJ - Connexion 1 - 

učebnice, pracovní sešit, 

studijní příručka 

 pokračovat v sešitě 

z minulého roku, blok 

linkovaný 

 

ŠJ - Nuevo Ven 1 + prac. 

sešit 

 pokračovat v sešitech 

z minulého roku, blok 

linkovaný 

 

RJ – Raduga po novomu 1 a 

2 + prac. sešity 

 sešity z min. roku  

DEJ  Dějiny evropské civilizace I. 

a II. 

sešit  

ZSV  Občanský a 

společenskovědní základ - 

kol. autorů, C-Press, Brno 

1x sešit  A5 linkovaný, 

blok 

 

MAT Tabulky mat., fyz. a 

chem.pro SŠ (zelená obálka) 

Matematika 1. ÷ 8. díl, nakl. 

Didaktis (učebnice + 

pracovní sešit) 

2x A4 nelinkovaný 

2x A5 nelinkovaný 

!!kalkulačka!! 

4 různé barvy 

(zvýrazňovač apod.) 

 

ZPV – 

EKL 

(VES) 

 Ekologie a životní prostředí, 

Červinka a kol., 

Nakladatelství České 

geografické společnosti 

1x sešit A4 linkovaný  

PSY Psychologie 1. díl – 

učebnice pro obor sociální 

činnost, I. Kopecká, nakl. 

GRADA 

 1x sešit A5 linkovaný 

blok 

 

TEV   - tepláková nebo jiná 

sportovní souprava 

- krátké sport. kalhoty, 

tričko 

- 2x obuv (do 

tělocvičny - světlá 

podrážka, ven – pevná 

s vyšší podrážkou) 

- gumičky do vlasů  

- plavky 

 

TEČ   šicí potřeby, zástěra  



(SOC) 

PRA  Základy práva pro střední a 

vyšší odborné školy, Šíma, 

Suk – aktuální vydání 

1x sešit A4 linkovaný 

blok 

 

VES 
(VES) 

 Základy veřejné správy, P. 

Káňa – aktuální vydání 

desky na ukládání 

papírů, blok 

 

SOP 
(SOC) 

 Péče o staré občany, 

Mlýnková J., GRADA 

1x sešit A5, blok  

SPS 
(SOC) 

 Sociální politika; V. Krebs, 

ASPI 

Sociální politika; Duková, 

Duka, Kohoutová, GRADA 

1x sešit A4 linkovaný  

PEČ 

(SOC) 

    

EKO 

 

 Ekonomie – stručný přehled 

(2015), J. Švarcová a kol., 

CEED 

1x sešit A4 linkovaný  

UCE 

(VES) 

 Učebnice účetnictví pro 

střední školy a veřejnost, 1. 

díl,(2045, 2016), P. Štohl 

1x sešit A4  

PED 

(SOC) 

  1x sešit A4 

nelinkovaný, blok 

 

OVČ 

(SOC) 

  1x sešit A4  

TEA 

(VES) 

  doporučena slepá 

klávesnice 

(objedná škola) 

 

IKT Informatika a výpočetní 

technika pro SŠ – teoretická 

učebnice, P. Roubal, c-press 

2011 (nebo aktuálnější 

verze) 

 balík papírů á 5 lidí  

SPA 

(SOC) 

  2x sešit A4  

 


