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PŘEDMĚT AUTOR: NÁZEV UČEBNICE POZNÁMKA 

 Ruský jazyk Klass 2 pokračují 

ČESKÝ JAZYK A 
KOMUNIKACE  

Martinec a kol.: Učebnice českého jazyka pro SŠ (mluvnice + komunikace a sloh); 
nakladatelství Fraus 

pokračují 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA   Nová literatura pro SŠ 3 + Pracovní sešit 3 - 2. díl (nakl. Didaktis) 

pracovní sešit bude zajištěn 
hromadnou objednávkou v září pro 
všechny žáky 

 učebnice - pokračují 

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

pokračují 

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

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

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 
(doporučena online burza učebnic např. ve facebookové skupině). 

 

MATEMATIKA  
Klodner: Sbírka úloh z matematiky pro OA 
Viskup: Matematika, 4. díl - maturitní obory 

pokračují; 
 lze zakoupit v září ve škole 

INFORMAČNÍ A 
KOMUNIKAČNÍ 
TECHNOLOGIE  

--- -- 

TEORIE SPORTOVNÍHO 
TRÉNINKU 

--- bude upřesněno v září 

EKONOMIKA Klínský: Ekonomika pro OA a ostatní SŠ, 2. díl (učebnice) 
učebnice bude zajištěna hromadnou 
objednávkou v září pro všechny žáky 

ÚČETNICTVÍ  
Štohl: Účetnictví II. díl (učebnice + sbírka) 
Štohl: Účetnictví III. díl  

pokračují 
učebnice bude zajištěna hromadnou 
objednávkou v září pro všechny žáky 

MARKETING A 
MANAGEMENT SPORTU  

--- bude upřesněno v září 

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

KONVERZACE V ANJ  El-Hmoudová, Angličtina Maturitní témata pokračují 
MATEMATICKÝ 
SEMINÁŘ  

--- bude upřesněno v září 

SPOLEČENSKOVĚDNÍ 
SEMINÁŘ  

Petáková: Matematika, příprava k maturitě a PZ na VŠ pokračují, dále bude upřesněno v září 

EKONOMIE  --- bude upřesněno v září 


