Učebnice pro 1. ročník učebního oboru ŽELEZNIČÁŘ

Název předmětu
Český jazyk a
literatura

Autor

Název učebnice

Vydavatelství

Kvítková,
Helclová

Čeština pro učební obory SOU

SPN,a.s.

Čítanka pro učební obory SOU
žádná učebnice - nic nekupovat od starších
ročníků
škola zapůjčí

SPN,a.s.

FYZIKA pro střední školy

Prometheus

Soukal
Anglický jazyk/
Německý jazyk
Občanská
nauka
Fyzika

Lepil,
Bednařík,
Hýblová

Základy
ekologie
Zeměpis
Matematika

Calda E.

Informatika

---

Školní atlas České republiky (ve 2.roč.)
Matematika pro dvouleté a tříleté učební
obory 1
---

Prometheus

Odborné předměty:
---

----

----

Pokud kniha není v seznamu uvedena, materiály dodá vyučující daného předmětu
Sešity v září až po domluvě s učiteli

Platné pro školní rok 2021/22

-----

Učebnice pro 1. ročník učebního oboru OPRAVÁŘ LESNICKÝCH STROJŮ
Název předmětu
Český jazyk a
literatura

Autor

Název učebnice

Vydavatelství

Kvítková,
Helclová

Čeština pro učební obory SOU

SPN,a.s.

Čítanka pro učební obory SOU
žádná učebnice - nic nekupovat od starších
ročníků
škola zapůjčí

SPN,a.s.

FYZIKA pro střední školy

Prometheus

Soukal
Anglický jazyk/
Německý jazyk
Občanská
nauka
Fyzika

Lepil,
Bednařík,
Hýblová

Základy
ekologie
Zeměpis
Matematika

Calda E.

Informatika

---

Matematika pro dvouleté a tříleté učební
obory 1
---

Jiří Švagr,
Jan Vojtík

Technologie ručního zpracování kovů pro
1.roč.

Prometheus

Odborné předměty:
Technologie
oprav
Strojírenská
technologie
Základy
strojnictví
Technické
kreslení

Institut výchovy
a vzdělávání
MZe Praha

zajistí škola
zajistí škola
zajistí škola

Pokud kniha není v seznamu uvedena, materiály dodá vyučující daného předmětu
Sešity v září až po domluvě s učiteli

Platné pro školní rok 2021/22

Učebnice pro 1. ročník učebního oboru LESNÍ MECHANIZÁTOR
Název předmětu
Český jazyk a
literatura

Autor

Název učebnice

Vydavatelství

Kvítková,
Helclová

Čeština pro učební obory SOU

SPN,a.s.

Čítanka pro učební obory SOU
žádná učebnice - nic nekupovat od starších
ročníků
škola zapůjčí

SPN,a.s.

FYZIKA pro střední školy

Prometheus

Soukal
Anglický jazyk/
Německý jazyk
Občanská
nauka
Fyzika

Lepil,
Bednařík,
Hýblová

Základy
ekologie
Zeměpis
Matematika

Calda E.

Informatika

---

Matematika pro dvouleté a tříleté učební
obory 1
---

Prometheus

Odborné předměty:
Lesnická
technologie
Motorová
vozidla
Nauka o lese

zajistí škola
Miroslav
Olšan,Pavel
Faus
zajistí škola

složka +30 eurofolií
Autoškola pro C,D,E,T

Computer Press
Brno

složka + 30 eurofolií

Pokud kniha není v seznamu uvedena, materiály dodá vyučující daného předmětu
Sešity v září až po domluvě s učiteli

Platné pro školní rok 2021/22

Učebnice pro 1. ročník učebního oboru TRUHLÁŘ
Název předmětu
Český jazyk a
literatura

Autor

Název učebnice

Vydavatelství

Kvítková,
Helclová

Čeština pro učební obory SOU

SPN,a.s.

Čítanka pro učební obory SOU
žádná učebnice - nic nekupovat od starších
ročníků
škola zapůjčí

SPN,a.s.

FYZIKA pro střední školy

Prometheus

Soukal
Anglický jazyk/
Německý jazyk
Občanská
nauka
Fyzika

Lepil,
Bednařík,
Hýblová

Základy
ekologie
Zeměpis
Matematika

Calda E.

Informatika

---

Matematika pro dvouleté a tříleté učební
obory 1
---

Technologie

Suchý

Google učebna heslo: mropam7

Materiály
Technické
kreslení
Výrobní zařízení

Suchý

Google učebna heslo: edukv6v

Prometheus

Odborné předměty:

Suchý
Suchý

Google učebna heslo: sahahpz
Google učebna heslo: khj7ssb

Pokud kniha není v seznamu uvedena, materiály dodá vyučující daného předmětu
Sešity v září až po domluvě s učiteli

Platné pro školní rok 2021/22

Učebnice pro 1. ročník učebního oboru mechanizátor INSTALATÉR
Název předmětu
Český jazyk a
literatura

Autor

Název učebnice

Vydavatelství

Kvítková,
Helclová

Čeština pro učební obory SOU

SPN,a.s.

Čítanka pro učební obory SOU
žádná učebnice - nic nekupovat od starších
ročníků
škola zapůjčí

SPN,a.s.

FYZIKA pro střední školy

Prometheus

Soukal
Anglický jazyk/
Německý jazyk
Občanská
nauka
Fyzika

Lepil,
Bednařík,
Hýblová

Základy
ekologie
Zeměpis
Matematika

Calda E.

Informatika

---

Odborné předměty:
Vytápění

Stanislav
Tajbr

Instalace vody a
kanalizace

Miroslava
Trnková

Matematika pro dvouleté a tříleté učební
obory 1
--(beze změn; souhrn otázek a odpovědí je i
v digi podobě)
Vytápění pro 1.a 2.ročník učebního oboru
instalatér,+Souhrn otázek a odpovědí pro
1.roč.Ing.Vávra,Ing.Mojžíšová

Materiály

Prometheus

Sobotáles,+cech
topenářů a
instalatérů

mohou si koupit od starších ročníků

zajistí škola

Pokud kniha není v seznamu uvedena, materiály dodá vyučující daného předmětu
Sešity v září až po domluvě s učiteli

Platné pro školní rok 2021/22

Učebnice pro 1. ročník učebního oboru OŠETŘOVATEL/KA
Název předmětu
Český jazyk a
literatura

Autor

Název učebnice

Vydavatelství

Kvítková,
Helclová

Čeština pro učební obory SOU

SPN,a.s.

Čítanka pro učební obory SOU
žádná učebnice - nic nekupovat od starších
ročníků
škola zapůjčí

SPN,a.s.

FYZIKA pro střední školy

Prometheus

Soukal
Anglický jazyk/
Německý jazyk
Občanská
nauka
Fyzika

Lepil,
Bednařík,
Hýblová

Základy
ekologie
Zeměpis
Matematika

Calda E.

Informatika

---

Matematika pro dvouleté a tříleté učební
obory 1
---

M.Křivánková,
M. Hradová

Somatologie, učebnice pro střední
zdravotnické školy

Prometheus

Odborné předměty:
Somatologie

Pokud kniha není v seznamu uvedena, materiály dodá vyučující daného předmětu
Sešity v září až po domluvě s učiteli

Platné pro školní rok 2021/22

Grada

Učebnice pro 1. ročník učebního oboru TESAŘ
Název předmětu
Český jazyk a
literatura

Autor

Název učebnice

Vydavatelství

Kvítková,
Helclová

Čeština pro učební obory SOU

SPN,a.s.

Čítanka pro učební obory SOU
žádná učebnice - nic nekupovat od starších
ročníků
škola zapůjčí

SPN,a.s.

FYZIKA pro střední školy

Prometheus

Soukal
Anglický jazyk/
Německý jazyk
Občanská
nauka
Fyzika

Lepil,
Bednařík,
Hýblová

Základy
ekologie
Zeměpis
Matematika

Calda E.

Informatika

---

Matematika pro dvouleté a tříleté učební
obory 1
---

Technologie

Suchý

Google učebna heslo: ylbik3x

Materiály
Technické
kreslení

Suchý

Google učebna heslo: edukv6v

Prometheus

Odborné předměty:

Suchý

Google učebna heslo: sahahpz

Pokud kniha není v seznamu uvedena, materiály dodá vyučující daného předmětu
Sešity v září až po domluvě s učiteli

Platné pro školní rok 2021/22

Učebnice pro 1. ročník učebního oboru ZEDNÍK
Název předmětu
Český jazyk a
literatura

Autor

Název učebnice

Vydavatelství

Kvítková,
Helclová

Čeština pro učební obory SOU

SPN,a.s.

Čítanka pro učební obory SOU
žádná učebnice - nic nekupovat od starších
ročníků
škola zapůjčí

SPN,a.s.

FYZIKA pro střední školy

Prometheus

Soukal
Anglický jazyk/
Německý jazyk
Občanská
nauka
Fyzika

Lepil,
Bednařík,
Hýblová

Základy
ekologie
Zeměpis
Matematika

Calda E.

Informatika

---

Odborné předměty:
Technologie

Otomar
Tibitanzl

Materiály

Otomar
Tibitanzl

Stroje a zařízení

Antonín
Vaněk

Matematika pro dvouleté a tříleté učební
obory 1
---

Prometheus

beze změny
Stavební technologie I
pro 1. ročník SOU - zedník
Stavební materiály I
pro 1. ročník SOU
Strojní zařízení pro stavební práce

Pokud kniha není v seznamu uvedena, materiály dodá vyučující daného předmětu
Sešity v září až po domluvě s učiteli

Platné pro školní rok 2021/22

Sobotáles

Sobotáles

Sobotáles

Učebnice pro 1. ročník NÁSTAVBOVÉHO STUDIA - 1.P
Název předmětu

Autor

Název učebnice

Český jazyk a
literatura

Vydavatelství

bude upřesněno ve škole
pro všechny první ročníky nástavbového
studia budou hromadně zakoupeny nové
učebnice (všichni žáci přinesou 700,- Kč
hned první týden výuky); bude zcela nová
edice; nic nekupovat od vyšších ročníků

Anglický jazyk

Dějepis

Učebnici objednáme hromadně po nástupu

Fyzika
Hudcová M.
Kubičíková
Matematika

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a
nástavbové studium
možné zakoupit od starších ročníků
(zelená)

Informatika

---

Prometheus

---

Odborné předměty:
Účetnictví

Pavel Štohl

Ekonomika
Marketing a
management
Písemná a
elektronická
kom.
Psychologie

Sbírka příkladů k učebnici účetnictví 2021
1. díl
Materiály poskytuje škola

Ing. Pavel Štohl,
s. r. o.

Materiály poskytuje škola
Kroužek,
Kuldová

Písemná elektronická komunikace pro SŠ a
veřejnost 1.díl - možno i koupit od minulých
ročníků
Fortuna
není nutná (ve škole k dispozici)

Pokud kniha není v seznamu uvedena, materiály dodá vyučující daného předmětu
Sešity v září až po domluvě s učiteli

Platné pro školní rok 2021/22

Učebnice pro 1. ročník studijního oboru EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
Název předmětu

Autor

Název učebnice

Vydavatelství

Ucelená učebnicová sada pro 1. ročník:
Český jazyk, pro střední školy - učebnice
Český jazyk pro střední školy - prac. sešit
Literatura pro střední školy - učebnice
Literatura pro střední školy - prac. sešit
Čítanka pro střední školy

Český jazyk a
literatura

pro všechny první ročníky maturitního
studia budou hromadně zakoupeny nové
učebnice (všichni žáci přinesou 700,- Kč
hned první týden výuky); bude zcela nová
edice; nic nekupovat od vyšších ročníků

Anglický jazyk

Německý jazyk

Taktik

Černý,
Kovačková,
Dudek

Dějepis

Direkt interaktiv 1 - učebnice s
integrovaným pracovní sešitem

Klett

Učebnici objednáme hromadně po nástupu

Fyzika
Základy
ekologie
Zeměpis
Matematika
Informatika

Školní atlas světa,
Hudcová M., Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a
nástavbové studium
Kubičíková
možné
zakoupit
od starších ročníků
L.
(zelená)
-----

Prometheus

Odborné předměty:
Účetnictví

---

Ekonomika

--Materiály poskytuje škola

---

Obchodní
Materiály poskytuje škola
činnost
Zbožíznalství
Materiály poskytuje škola
Písemná a
Kroužek,
Písemná a elektronická komunikace pro SŠ
elektronická
Fortuna
Kuldová
a veřejnost 1 (pro psaní DÚ)
komunikace
Pokud kniha není v seznamu uvedena, materiály dodá vyučující daného předmětu
Sešity v září až po domluvě s učiteli

Platné pro školní rok 2021/22

Učebnice pro 1. ročník studijního oboru ŽELEZNIČNÍ PROVOZ
Název předmětu

Autor

Název učebnice

Vydavatelství

Ucelená učebnicová sada pro 1. ročník:
Český jazyk, pro střední školy - učebnice
Český jazyk pro střední školy - prac. sešit
Literatura pro střední školy - učebnice
Literatura pro střední školy - prac. sešit
Čítanka pro střední školy

Český jazyk a
literatura

pro všechny první ročníky maturitního studia budou hromadně
zakoupeny nové učebnice (všichni žáci přinesou 700,- Kč
hned první týden výuky); bude zcela nová edice; nic
nekupovat od vyšších ročníků

Anglický jazyk

Německý jazyk

Taktik

Černý,
Kovačková,
Dudek

Dějepis

Direkt interaktiv 1 - učebnice s
integrovaným pracovní sešitem

Klett

Učebnici objednáme hromadně po nástupu

Fyzika
Základy
ekologie
Zeměpis
Matematika
Informatika

Školní atlas světa
Hudcová M., Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a
nástavbové studium
Kubičíková
možné zakoupit od starších ročníků
L.
(zelená)
-----

Prometheus

Odborné předměty:
Materiály poskytuje škola

Ekonomika
Doprava
Logistika

Alena
Oudová

Logistika - základy logistiky

Computer Media

Pokud kniha není v seznamu uvedena, materiály dodá vyučující daného předmětu
Sešity v září až po domluvě s učiteli

Platné pro školní rok 2021/22

Učebnice pro 1. ročník studijního oboru LOGISTIKA V DOPRAVĚ
Název předmětu

Autor

Název učebnice

Vydavatelství

Ucelená učebnicová sada pro 1. ročník:
Český jazyk, pro střední školy - učebnice
Český jazyk pro střední školy - prac. sešit
Literatura pro střední školy - učebnice
Literatura pro střední školy - prac. sešit
Čítanka pro střední školy

Český jazyk a
literatura

pro všechny první ročníky maturitního studia budou
hromadně zakoupeny nové učebnice (všichni žáci přinesou
700,- Kč hned první týden výuky); bude zcela nová edice; nic
nekupovat od vyšších ročníků

Anglický jazyk

Německý jazyk

Taktik

Černý,
Kovačková,
Dudek

Direkt interaktiv 1 - učebnice s
integrovaným pracovní sešitem

Klett

Učebnici objednáme hromadně po
nástupu

Dějepis
Fyzika
Základy ekologie

Zeměpis

Školní atlas světa

Matematika

Hudcová M.,
Kubičíková L.

Informatika

---

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU
a nástavbové studium
možné zakoupit od starších ročníků
(zelená)
---

Prometheus

Odborné předměty:
PEK

Kroužek,
Kuldová

Písemná a elektronická komunikace pro
SŠ a veřejnost 1 (pro psaní DÚ)
Materiály poskytuje škola

Alena Oudová

Logistika - základy logistiky

Ekonomika

Fortuna

Doprava
Logistika

Computer Media

Přeprava
Železniční
provoz
Pokud kniha není v seznamu uvedena, materiály dodá vyučující daného předmětu
Sešity v září až po domluvě s učiteli
Platné pro školní rok 2021/22

