
 
 
 

Učebnice ve školním roce 2019/2020 
 

 
Obor vzdělání: Obchodní akademie + Hotelnictví  Třída: A4.H     Třídní učitel: Ing. Marie Koumarová 

PŘEDMĚT AUTOR: NÁZEV UČEBNICE POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK A 
KOMUNIKACE 

Čechová a kol.: Český jazyk pro 4. ročník SOŠ (rok vydání 2007 a později) 
lze zakoupit v září na burze učebnic 
(nevyplněnou), příp. zakoupit novou; 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  
Soukal: Přehled dějin literatury 4 
Soukal: Čítanka pro 4. ročník SOŠ 

lze zakoupit v září na burze učebnic, 
příp. zakoupit novou 

PRVNÍ CIZÍ JAZYK Anglický jazyk 
New Headway – Intermediate fourth edition (sada knih) – 1. 
a  2. skupina 
New Maturita Acivator Pearson – 3. a 4. skupina 

pokračují 
 
učebnice bude zajištěna hromadnou 
objednávkou v září pro všechny žáky 

DRUHÝ CIZÍ JAZYK  
(ŽÁK SI ZAKOUPÍ 
UČEBNICI POUZE PRO 
JEDEN DRUHÝ CIZÍ JAZYK, 
KTERÝ BUDE STUDOVAT) 

Německý jazyk     
Direkt NEU 2 – Němčina pro střední školy (učebnice a 
pracovní sešit, vydavatelství Klett) 

učebnici lze zakoupit v září na burze 
učebnic, příp. zakoupit novou 

Ruský jazyk Klass 2 pokračují 

Španělský jazyk Brožová, Peňaranda: Aventura 1 pokračují 

KONVERZACE V ANJ (oa) Pourová: Nová maturita z ANJ je nutné zakoupit novou učebnici 

KONVERZACE V ANJ (ht) Pourová: Nová maturita z ANJ je nutné zakoupit novou učebnici 

OBCHODNÍ ANGLIČTINA 
(oa) 

Market Leder 
učebnice bude zajištěna hromadnou 
objednávkou v září pro všechny žáky 

MATEMATIKA Klodner: Sbírka úloh z matematiky pro OA pokračují 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:  

 Burza učebnic bude ve škole zorganizována v prvních dnech měsíce září, žáci budou mít možnost zakoupit si některé učebnice od žáků vyšších ročníků. 

MATEMATICKÝ 
SEMINÁŘ 

Mikulčák: Matematické, fyzikální a chemické tabulky 
Klodner: Sbírka úloh z matematiky pro OA 
Helusová Hantová: Pracovní sešit pro studenty SŠ – opakování ke státní maturitě 

pokračují 
pokračují 
pokračují 

INFORMAČNÍ A 
KOMUNIKAČNÍ 
TECHNOLOGIE (oa) 

-- -- 

EKONOMIKA (oa) Klínský: Ekonomika pro OA a ostatní SŠ, 3. díl (učebnice) 
učebnice bude zajištěna hromadnou 
objednávkou v září pro všechny žáky 

EKONOMIKA (ht) Smetana, Krátká: Podnikání v hotelnictví a gastronomii pokračují 

ÚČETNICTVÍ (oa) Štohl: Účetnictví II. (učebnice + sbírka příkladů) 
sada bude zajištěna hromadnou 
objednávkou v září pro všechny žáky 

ÚČETNICTVÍ (ht) Štohl: Účetnictví I. (učebnice + sbírka příkladů) pokračují 

PRÁVO (oa) Hradil: Základy práva pro SŠ 
učebnice bude zajištěna hromadnou 
objednávkou v září pro všechny žáky 

EKONOMICKÁ CVIČENÍ 
(oa) 

-- -- 

SPECIÁLNÍ OBSLUHA A 
TECHNOLOGIE (ht) 

-- -- 

CESTOVNÍ RUCH (ht) Drobná, Morávková: Cestovní ruch 
učebnici lze zakoupit v září na burze 
učebnic 

ZEMĚPIS CR ( ht) Zeměpis cestovního ruchu (učebnice) 
učebnici lze zakoupit v září na burze 
učebnic 

ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO 
PROVOZU (ht) 

 bude upřesněno v září 


