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POZNÁMKA
je nutné zakoupit novou učebnici,
popř. lze zakoupit po individuální

ČESKÝ JAZYK A
KOMUNIKACE

Čechová a kol.: Český jazyk pro 4. ročník SOŠ (rok vydání 2007 a později)

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

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

lze zakoupit po individuální dohodě od

PRVNÍ CIZÍ JAZYK

Anglický jazyk

pokračují

dohodě od starších spolužáků

Maturita Solutions – Intermediate (1. skupina), New Maturita
Activator (ostatní)

starších spolužáků

Německý jazyk

d. leicht 2 – Němčina pro střední školy (učebnice a pracovní
sešit, vydavatelství Klett)

pokračují

POUZE PRO JEDEN DRUHÝ CIZÍ

Německý jazyk
(oas)

Direkt NEU 1 – Němčina pro střední školy (učebnice a
pracovní sešit, vydavatelství Klett)

pokračují

JAZYK, KTERÝ BUDE STUDOVAT)

Ruský jazyk

Klass 3

pokračují

Španělský jazyk

Brožová, Peňaranda: Aventura 1

pokračují

DRUHÝ CIZÍ JAZYK
(ŽÁK SI ZAKOUPÍ UČEBNICI

MATEMATIKA

Helusová: Pracovní sešit pro studenty třetích a čtvrtých ročníků SŠ

pokračují

INFORMAČNÍ A
KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE (oas)

--

--

PRÁVO (oas)

--

--

EKONOMIKA (oas)

Klínský, Münch: Ekonomika 4 pro ekonomicky zaměřené obory SŠ

učebnice bude zajištěna hromadnou
objednávkou v září pro všechny žáky

ÚČETNICTVÍ (oas)

Štohl: Účetnictví II. (učebnice + sbírka příkladů) + Účetnictví III. + Maturitní okruhy
(pro maturanty)

pokračují + učebnice zajištěny
hromadnou objednávkou v září

TEORIE SPORTOVNÍHO
TRÉNINKU (oas)

--

EKONOMIKA (ht)

Kočí, Königová: Základy ekonomiky pro střední a vyšší hotelové školy (Fortuna 2015
– 2. vydání)

je nutné zakoupit novou učebnici

ÚČETNICTVÍ (ht)

Štohl: Účetnictví I. (učebnice + sbírka příkladů)

sada bude zajištěna hromadnou
objednávkou v září pro všechny žáky

ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO
PROVOZU (ht)
ZEMĚPIS CESTOVNÍHO
RUCHU (ht)

-Holeček a kol.: Zeměpis cestovního ruchu

bude upřesněno v září

-lze zakoupit po individuální dohodě od
starších spolužáků
lze zakoupit po individuální dohodě od
starších spolužáků

CESTOVNÍ RUCH (ht)

Drobná, Morávková: Cestovní ruch

SPECIÁLNÍ OBSLUHA A
TECHNOLOGIE (ht)

--

--

KONVERZACE V ANJ

El-Hmoudová: Konverzace v angličtině

pokračují

MATEMATICKÝ
SEMINÁŘ

Klodner Jaroslav: Sbírka úloh z matematiky pro obchodní akademie
Viskup: Sbírka úloh z matematiky pro maturitní obory
Mikulčák Jiří a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky

EKONOMIE (oas)

--

--

GASTRONOMICKÝ
SEMINÁŘ (ht)

Salač: Stolničení

pokračují, další upřesní v září

pokračují

MARKETING A
MANAGEMENT SPORTU
(oas)

---

bude upřesněno v září

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
● Burza učebnic nebude organizována, některé učebnice lze zakoupit po individuální dohodě od starších spolužáků.

