
povinné předměty poznámka

sešity učebnice jiné

OH/Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století (Prokop) Pravidla českého pravopisu, vydání 1993 a 

novější

OH/Čítanka k dějinám literatury od starověku do počátku 19. století 

(Prokop)

OH/Odmaturuj z českého jazyka, Didaktis – na 4 roky

OH/New Headway Pre-Intermediate Student´s Book Fifth Edition – na 2 

roky

DEJ – Dějepis složka na euroobaly + euroobaly

OH/Matematické, fyzikální a chemické tabulky a 

vzorce pro střední školy (Mikulčák a kol., 

nakladatelství Prometheus, zelenožlutá obálka),

kalkulačka s funkcemi bez grafického režimu, bez 

řešení rovnic, bez úprav algebraických výrazů, 

rýsovací potřeby, šablona grafů funkcí

CHE – Chemie 1ks 425 Chemie pro SOŠ a SOU (Blažek) laboratorní plášť bavlněný s dlouhým rukávem * * burza

ZEK – Základy ekologie 1ks 524

ICT – Informační a 

komunikační 

technologie

1ks 564 OH/USB flash disk – kapacita min. 16GB, USB 3.0

TVP – Technické 

vybavení počítačů

1ks 465 nebo 445 OH/sada součástek

ZAE – Základy 

elektrotechniky

1ks 465 OH/Základy elektrotechniky (Wojnar)

PRO – Programování 1ks 465 nebo 445

ROB – Základy robotiky 1 ks 545

1ks 465 – na OH/Poznáváme elektroniku II. (Malina) – na 2 roky dvoudílné montérky nebo kombinéza

3 roky OH/Měřící přístroj univerzální (od 1mA ~, =) pracovní boty kotníkové s protiskluzovou, nejlépe 

světlou, podrážkou

pokrývka hlavy (plátěná čepice)

OH/Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium 

(Hudcová, Kubičíková)

Je-li před názvem učebnice nebo pomůcky poznámka OH, tyto učebnice a pomůcky lze objednat hromadně přes školu.

povinné

1ks 444 nebo 1 ks 

544 – upřesní 

učitel

1ks 465 nebo 445, 

1ks 545 nebo 540

MAT – Matematika

OH/Český jazyk pro střední školy 1 – Pracovní 

sešit, nakladatelství Taktik, 2019, 1. vydání

ANJ – Anglický jazyk

doporučujeme např. 

kalkulačky CASIO FX-82, 

CASIO FX-85, CASIO FX-

220, CASIO FX-350, 

SHARP EL-531 TH-GY 

nebo podobné

Seznam sešitů, učebnic a pomůcek pro 1. ročník studijního oboru Informační technologie

CJL –  Český jazyk a 

literatura

1ks 464

V pátek 3. září 2021 od 7:45 do 8:30 bude na naší škole ve vestibulu probíhat burza učebnic a pomůcek.

PRA – Praxe

TEV– Tělesná výchova cvičební úbor odpovídající velikosti postavy a 

sportovní obuv pro halové sporty (s "nepíšící" 

podrážkou)

zdravotní omezení 

písemně od lékaře


