
 
 

 

Učebnice ve školním roce 2020/2021 
 

Obor vzdělání: Obchodní akademie se sportovním zaměřením Třída: A4.S   Třídní učitel: Mgr. Marie Drápelová 
PŘEDMĚT AUTOR: NÁZEV UČEBNICE POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK A 

KOMUNIKACE Čechová a kol.: Český jazyk pro 4. ročník SOŠ (rok vydání 2007 a později) 
je nutné zakoupit novou učebnici, příp. 
individuálně od starších spolužáků - 
nevyplněnou 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  
Soukal: Čítanka pro 4. ročník SOŠ 
Nová literatura pro SŠ 3 (nakl. Didaktis, pro 4. ročník) 

lze zakoupit v září po individuální 
dohodě od starších spolužáků 
učebnice bude zajištěna hromadnou   
objednávkou v září pro všechny žáky 

PRVNÍ CIZÍ JAZYK Anglický jazyk 
 
Maturita Solutions – Intermediate (1. skupina). ostatní New 
maturita Activator  

pokračují 

DRUHÝ CIZÍ JAZYK  
(ŽÁK SI ZAKOUPÍ UČEBNICI 

POUZE PRO JEDEN DRUHÝ CIZÍ 

JAZYK, KTERÝ BUDE STUDOVAT) 

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

Ruský jazyk Klass 3 lze zakoupit po individuální dohodě od 
starších spolužáků 



MATEMATIKA 
Klodner: Sbírka úloh z matematiky pro OA 
Viskup: Sbírka úloh z matematiky pro maturitní obory 

pokračují 
pokračují 

INFORMAČNÍ A 

KOMUNIKAČNÍ 
TECHNOLOGIE 

--- --- 

TEORIE SPORTOVNÍHO 

TRÉNINKU --- bude upřesněno v září 

EKONOMIKA Klínský: Ekonomika pro OA a ostatní SŠ, 4. díl (učebnice) učebnice bude zajištěna hromadnou 
objednávkou v září pro všechny žáky 

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

pokračují + učebnice zajištěny 
hromadnou objednávkou v září 

MARKETING A 

MANAGEMENT SPORTU 
--- bude upřesněno v září 

PRÁVO Právo pro SŠ učebnice bude zajištěna hromadnou 
objednávkou v září pro všechny žáky 

KONVERZACE V ANJ --- --- 

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 

pokračují 

EKONOMIE --- --- 
 
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:  

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

 


