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APE3 

 

STROJE A ZAŘÍZENÍ (PEKAŘI) 

Sešit A4 linkovaný 

SUROVINY (PEKAŘI) 

Sešit A4 linkovaný 

EKO  

EKONOMIKA pro střední školy, Klínský, Munch, Chromá  + sešit A4 

 

ODBORNÉ ARANŽÉRSKÉ PŘEDMĚTY 

Všechny pomůcky musí mít žák k dispozici doma i ve škole 

4 rychlovazače A4 

Kancelářský papír (balík) 

Prospektové obaly (vetší balení) 

Čtverečkované papíry A4 – 50 ks 

Čtvrtky A4, A3, A2 – po 10 kusech od každého 

Barevné papíry – 1 složka (obsahuje různé barvy) 

Temperové barvy 

Akvarelové pastelky Lepidlo  

Fixy 

Nůžky 

Tužky č. 1 a 2 – 1 ks od každé 

Černé gelové pero 

 Pravítko (dlouhé 30 cm, trojúhelník) 

Flashdisk 8GB 

 

 Seznam pomůcek pro obor Aranžér-Odborný výcvik 

Aranžérský kufřík: 

Nůžky 

Kladívko 

Kleště štípací 

Pravítka (asi 50 cm a trojúhelník – pravoúhlý) 

Metr svinovací 

Tuše (v několika barvách, rozhodně však černá) 

Redisová pera a francouzská pera v různých šířkách (šíře 0.5, 1, 1.5 od každého) 

Guma (tvrdší a měkká) 

Lepidlo (tuhé) 

Tempery 

Štětce (plochý, kulatý různé šířky alespoň 3 ) 



Špendlíky 

Silon (rybářský vlas, nejméně dvě síly – slabší a střední) 

Polštářek („bulik“) na špendlíky 

Bílý plášť 

Dále si žáci zajistí čtvrtky A4, A3, barevné papíry a jiné pomůcky nezbytné pro výuku podle 

pokynů vyučujícího. 

 

MATEMATIKA 

- Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, RNDr. M. Hudcová, PROMETHEUS 

- sešit A4 

- kalkulátor 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Čítanka pro učební obory SOU – Josef Soukal; SPN – pedagogické nakladatelství 

Čeština pro učební obory středních odborných učilišť – N. Kvítková, I. Helclová; SPN – 

                                                                                          pedagogické nakladatelství 

Sešity upřesní jednotliví vyučující na začátku školního roku. 

 

 

  



C2 

Administrativa prodejny 

učebnice: Písemná a elektronická komunikace I. pro střední školy a veřejnost (autor: Jiří 

Kroužek, Olga Kuldová) 

 

OBN – sešit 564 

 

Stroje a zařízení 

sešit A4 linkovaný 

 

Odborné kreslení 

eurofolie s pořadačem 

 

MATEMATIKA 

- Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, RNDr. M. Hudcová, PROMETHEUS 

- sešit A4 

- kalkulátor 

 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Čítanka pro učební obory SOU – Josef Soukal; SPN – pedagogické nakladatelství 

Čeština pro učební obory středních odborných učilišť – N. Kvítková, I. Helclová; SPN – 

                                                                                          pedagogické nakladatelství 

Sešity upřesní jednotliví vyučující na začátku školního roku. 

 

 

 

 

  



CA1 

CU -  Suroviny pro obor cukrář 

L. Bláha, J.Kopová, F.Šrek     Informatorium ISBN 9788 – 7333-000-2 

Sešit A4 

 CU _Odborný výcvik 

Kancelářský pořadač (šanon) + eurodesky   

2 cukrářské karty 

5  triček, 2  kalhoty, 1 zástěra, pokrývka hlavy a zdravotní obuv vše v bílé barvě 

 

 

Administrativa prodejny: 

Učebnice: Písemná a elektronická komunikace I. pro střední školy a veřejnost (autor: Jiří 

Kroužek, Olga Kuldová) 

 

Chemie 

 

 

Sešit A5 nebo A4 

 

Biologie 

Učebnice: Základy biologie a ekologie (Kvasničková, D., Fortuna 2013) 

Sešit A5 nebo A4 

 

OBN – sešit 564 

Technologie 

Učebnice – Cukrářská výroba I. (autoři Bláha, Conková, Kadlec(, ISBN 978-80-7333-096-5 

Sešit A4 - tvrdé desky, linkovaný 

Odborné kreslení ( CU) 

Kancelářský pořadač + eurodesky 

 

Stroje a zařízení 

Sešit A4 linkovaný 

Německý jazyk: 

Učebnice – Studio d A1  + cvičebnice 

Sešit A5 nebo A4 

Seznam pomůcek pro obor Aranžér - Teoretické vyučování ve škole: 

Všechny pomůcky musí mít žák k dispozici doma i ve škole 

4 rychlovazače A4 

Kancelářský papír (balík) 



Prospektové obaly (vetší balení) 

Čtverečkované papíry A4 – 50 ks 

Čtvrtky A4, A3, A2 – po 10 kusech od každého 

Barevné papíry – 1 složka (obsahuje různé barvy) 

Vodové barvy 

Temperové barvy 

Akvarelové pastelky 

Lepidlo  

Fixy 

Nůžky 

Tužky č. 1 a 2 – 1 ks od každé 

Černé gelové pero 

 Pravítko (dlouhé 30 cm, trojúhelník) 

Redisová pera č. ½, 1, 2, 3 

Násadka, tuže – černá i barevná 

Plastická guma  

Štětce a paleta 

Flashdisk 8GB 

Seznam pomůcek pro obor Aranžér - Odborný výcvik 

Aranžérský kufřík: 

Nůžky 

Kladívko 

Kleště štípací 

Pravítka (asi 50 cm a trojúhelník – pravoúhlý) 

Metr svinovací 

Tuše (v několika barvách, rozhodně však černá) 

Redisová pera a francouzská pera v různých šířkách (šíře 0.5, 1, 1.5 od každého) 

Guma (tvrdší a měkká) 

Lepidlo (tuhé) 

Tempery 

Štětce (plochý, kulatý různé šířky alespoň 3 ) 

Špendlíky 

Silon (rybářský vlas, nejméně dvě síly – slabší a střední) 

Polštářek („bulik“) na špendlíky 

Bílý plášť 

Dále si žáci zajistí čtvrtky A4, A3, barevné papíry a jiné pomůcky nezbytné pro výuku podle 

pokynů vyučujícího. 

Požadavky na učební pomůcky pro obor Aranžér 

 



1.ročník 

 

 

Český jazyk a 

literatura 

Učebnice: Čítanka pro tříleté obory SOU – Josef Soukal, SPN Praha 

Čeština pro učební obory středních odborných učilišť  - N. 

Kvítková, I. Helclová, SPN Praha 

Sešity:      2 sešity A5 na literaturu 

                         1 sešit A4 na mluvnici a sloh 

 

 

 

Anglický jazyk 

Učebnice: Student´s book New Headway Elementary the third edition (nakl. 

OXFORD) 

Pracovní sešit: Workbook New Headway Elementary the third edition (nakl. 

OXFORD) 

1 linkovaný sešit A5 

 

Občanská nauka Učebnice: ne, sešit: 564 

 

 

Matematika 

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, RNDr. M. Hudcová, PROMETHEUS 

Sešit: A4 

Kalkulátor 

 

 

Chemie 

Rychlovazač + 15ks prospektových obalů A4 s děrováním 

 

 

Biologie  

 

 

Učebnice: viz výše, sešit A5 

 

 

Informační 

technologie 

 

 

Učebnice: ne, sešit A5 

 

 

 

Aranžování 

 

Viz seznam pomůcek pro obor Aranžér 

 

  



 

 

Odborné kreslení 

 

 

Učebnice:  Odborné kreslení pro SPŠ stavební, Jaroslav Sýkora, vyd. Grada 

 

Písmo 

 

 

Viz seznam pomůcek pro obor Aranžér 

 

 

Propagace 

 

 

Učebnice: Propagace pro učební obor aranžér, Františka Kaplová, vyd. Olomouc 

sro. 

 

Zbožíznalství 

 

 

Učebnice: ne, rychlovazač A4, prospektové obaly, bílé papíry A4 

 

Administrativa 

prodejny 

 

 

Písemná a elektronická komunikace – Kroužek, Kuldová 

 

Tělesná výchova 

 

 

Cvičební úbor, sportovní obuv 

 

Odborný výcvik  

 

 

Sešit: A4 linkovaný, rychlovazač a prospektové obaly 

  

Seznam dalších potřeb pro obor ARANŽÉR 

Přezůvky do školy 

Číslo účtu žáka 

Trhací blok A5 

Zdravotní průkaz 

Balík kancelářských papírů 

 

  



CPE2 

Fyzika 

 

Sešit A5 nebo A4 

 

 

Stroje a zařízení 

 

Sešit A4 linkovaný 

 

 

Suroviny 

 

Sešit A4 linkovaný 

 

MATEMATIKA 

- Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, RNDr. M. Hudcová, PROMETHEUS 

- sešit A4 

- kalkulátor 

 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Čítanka pro učební obory SOU – Josef Soukal; SPN – pedagogické nakladatelství 

Čeština pro učební obory středních odborných učilišť – N. Kvítková, I. Helclová; SPN – 

                                                                                          pedagogické nakladatelství 

Sešity upřesní jednotliví vyučující na začátku školního roku. 

 

  



D1 

Učebnice pro předmět  Ekonomika  a Účetnictví  budou objednány hromadně na začátku 

školního roku pro všechny žáky s výraznou slevou. 

Ekonomika: 

Švarcová, J. a kolektiv, Ekonomie stručný přehled, Zlín, CEED, ISBN 978-80-87301-01-2 

Učebnice vystačí na celou dobu studia. Cena asi 230 Kč. 

Účetnictví: 

Štohl, P., Učebnice účetnictví I. a II. díl, nakladatelství Ing. Pavel Štohl s.r.o.,  

ISBN 978-80-87237-48-9 

Učebnice jsou objednávány postupně I. díl a později II. díl a vystačí na celou dobu studia.  

Cena  se předpokládá asi 160 Kč za jeden díl.  

Další pomůcky: 

Ekonomika – sešit na poznámky 

Účetnictví – sešit A4 čtverečkovaný nebo bez linek,  kalkulačka 

 

Právo 

Ryska R., Právo pro střední školy, Fortuna – poslední vydání 

Sešit na poznámky 

 

Písemná a ústní komunikace: 

učebnice:  Písemná a elektronická komunikace I. pro střední školy a veřejnost (autor: Jiří 

Kroužek, Olga Kuldová) 

 

 

Německý jazyk: 

 Němčina pro samouky a jazykové školy ( Didaktis ) 

                - Mgr. Šárka Mejzlíková 

Ruský jazyk: 

 Ruština pro samouky / Leda / 

 

Matematika: 

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, RNDr. M.Hudcová, PROMETHEUS 

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, RNDr. M.Hudcová, 

PROMETHEUS 

sešit A4 – čtverečkovaný 

kalkulátor 

 

Anglický jazyk:  D1 

Maturita Activator/Longman/ 

                                 /cca 300Kč/ 



+ angl.časopis Bridge-objednán ve škole/cca200Kč/ šk.rok 

 

 

ČESKÝ JAZYK   

Čeština na dlani – přehled světové a české literatury, Alois Bauer; nakl. Rubico 

Olomouc 

 

Doporučujeme - Český jazyk – přehled středoškolského učiva – Mgr. Drahuše 

Mašková; edice MATURITA 

Pravidla českého pravopisu (nejpozději z roku 1993)  

 

  



D2 

Písemná a ústní komunikace: 

učebnice: Písemná a elektronická komunikace I. pro střední školy a veřejnost (autor: Jiří 

Kroužek, Olga Kuldová) 

 

Matematika: 

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, RNDr. M.Hudcová, PROMETHEUS 

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, RNDr. M.Hudcová, 

PROMETHEUS 

sešit A4 – čtverečkovaný 

kalkulátor 

 

 

ČESKÝ JAZYK   

Čeština na dlani – přehled světové a české literatury, Alois Bauer; nakl. Rubico 

Olomouc 

 

Doporučujeme - Český jazyk – přehled středoškolského učiva – Mgr. Drahuše 

Mašková; edice MATURITA 

Pravidla českého pravopisu (nejpozději z roku 1993)  

 

 

  



D3 

 

ČESKÝ JAZYK   

Čeština na dlani – přehled světové a české literatury, Alois Bauer; nakl. Rubico 

Olomouc 

 

Doporučujeme - Český jazyk – přehled středoškolského učiva – Mgr. Drahuše 

Mašková; edice MATURITA 

Pravidla českého pravopisu (nejpozději z roku 1993)  

 

  



EP1 

Ekonomika  

Švarcová, J. a kol., Ekonomie stručný přehled, Zlín, CEED, ISBN 978-80-87301-01-2 

Učebnice vystačí na celou dobu studia. Cena asi 230 Kč. 

Sešit na poznámky, kalkulačka 

Účetnictví  

Štohl, P., Učebnice účetnictví I. a II. díl, nakladatelství Ing. Pavel Štohl s.r.o.,  

ISBN 978-80-87237-48-9 

Učebnice jsou objednávány postupně I. díl a později II. díl a vystačí na celou dobu studia.  

Cena  se předpokládá asi 160 Kč za jeden díl.  

Sešit A4 čtverečkovaný nebo bez linek,  kalkulačka 

Učebnice pro předmět  Ekonomika  a Účetnictví  budou objednány hromadně na začátku 

školního roku pro všechny žáky s výraznou slevou. 

V Ekonomice a Účetnictví je zakázané používání mobilního telefonu pro výpočty!!!! 

Obchodní komodity (OBK) 

Pro I.i II. ročník je určena učebnice Zbožíznalství pro obchodní akademie a obchodní školyI.a 

II. Díl K. Cvrček, V. Chalupný, J. Kynčil, nakladatelství FORTUNA a SPN 

Sešit A4 

Písemná a elektronická komunikace (PUK)  

učebnice: Písemná a elektronická komunikace I. pro střední školy a veřejnost (autor: Jiří 

Kroužek, Olga Kuldová) 

Chemie  

Sešit A5 nebo A4 

Fyzika  

Sešit A5 nebo A4 

Občanská nauka  

Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, co nejnovější 

sešit libovolný , silnější 

 

 

 

Německý jazyk  

začátečníci  

Učebnice Studio d A1, nakl.Fraus.  

1 sešit A4 nebo A5, linkovaný  

Německo-český / česko-německý slovník  

pokročilí  

Učebnice Delfin – Teil 1 (Lekce 1-10, popř. jen lekce 1-5), (Lehrbuch), nakl. HUEBER.  

Pracovní sešit Delfin 1A (Lekce 1-5, popř. 1-10), nakl. HUEBER.  

1 sešit A4 nebo A5, linkovaný  

Německo-český / česko-německý slovník  



 

Španělský jazyk 

 Colores 1, ( Nagy, Seres – INFOA) jen učebnice 

  

Francouzský jazyk 

On y va   – ( Taišlová, LEDA) , učebnice+ prac. sešit A+ B 

Ruský jazyk 

Klass 1 (N.Orlová) 

Matematika 

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, RNDr. M.Hudcová, PROMETHEUS 

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, RNDr. M.Hudcová, 

PROMETHEUS 

sešit A4 – čtverečkovaný + kalkulátor 

Tělesná výchova 

Cvičební úbor – sportovní oděv a sálová obuv ( se světlou podrážkou !!!) 

Anglický jazyk  

Učebnice Student´s book New Headway Pre-Intermediate the third edition, nakl. OXFORD. 

Pracovní sešit Workbook New Headway Pre-Intermediate the third edition, nakl. OXFORD. 

1 sešit A4 nebo A5, linkovaný 

Anglicko-český / česko-anglický slovník 

Ang.časopis Gate-objednán ve škole 

Český jazyk a literatura 

Literatura pro 1. ročník středních škol – učebnice i pracovní sešit; kol. autorů, Didaktis – 

POZOR - POŽADUJEME ZÚŽENOU VERZI!!! (škola může objednat hromadně)Český 

Český jazyk pro 1. ročník SOŠ – kol. autorů, SPN – pedagogické nakladatelství 

Pravidla českého pravopisu (nejpozději z roku 1993, ale raději novější)!!! 

 

  



EP2 

 

Písemná a elektronická komunikace 

 

učebnice: Písemná a elektronická komunikace I. pro střední školy a veřejnost (autor: 

Jiří Kroužek, Olga Kuldová) 

 

OBN – sešit 564 

 

EKO 

učebnice EKONOMIE stručný přehled, Jena Švarcová a kol. + sešit A4 

 

OBK 

učebnice ZBOŽÍZNALSTVÍ pro OA a ostatní střední školy II.díl + sešit A4 

 

Matematika 

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, RNDr. M.Hudcová, PROMETHEUS 

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, RNDr. M.Hudcová, 

PROMETHEUS 

sešit A4 – čtverečkovaný 

kalkulátor 

 

Biologie 

Učebnice: Základy biologie a ekologie (Kvasničková, D., Fortuna 2013) 

Sešit A5 nebo A4 

 

Tělesná výchova 

Cvičební úbor – sportovní oděv a sálová obuv ( se světlou podrážkou !!!) 

Sportovní kurz – červen 2015 , předpokládaná cena 1500 – 2000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk 

 

Učebnice Student´s book New Headway Pre-Intermediate the third edition, nakl. 

OXFORD. 

Pracovní sešit Workbook New Headway Pre-Intermediate the third edition, nakl. 

OXFORD. 



1 sešit A4 nebo A5, linkovaný 

Anglicko-český / česko-anglický slovník 

Ang.časopis Gate-objednán ve škole 

 

 

Český jazyk a literatura 

Literatura pro 2. ročník středních škol – učebnice i pracovní sešit; kol. autorů, 

Didaktis – POZOR - POŽADUJEME ZÚŽENOU VERZI!!! (možno objednat hromadně 

prostřednictvím školy) 

Český jazyk pro 2. ročník SOŠ – kol. autorů, SPN – pedagogické nakladatelství 

Pravidla českého pravopisu (nejpozději z roku 1993, ale raději novější)!!! 

 

 

 

  



EP3   

EKO 

Učebnice  EKONOMIE, Jena Švarcová a kol. + sešit A4 

 

Matematika: 

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, RNDr. M.Hudcová, PROMETHEUS 

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, RNDr. M.Hudcová, 

PROMETHEUS 

sešit A4 – čtverečkovaný 

kalkulátor 

 

 

Český jazyk a literatura: 

Literatura pro 3. ročník středních škol – učebnice i pracovní sešit; kol. autorů, Didaktis – 

POZOR - POŽADUJEME ZÚŽENOU VERZI!!! (možno objednat hromadně prostřednictvím školy) 

Český jazyk pro 3. ročník SOŠ – kol. autorů, SPN – pedagogické nakladatelství 

Pravidla českého pravopisu (nejpozději z roku 1993, ale raději novější)!!! 

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Cvičební úbor – sportovní oděv a sálová obuv ( se světlou podrážkou !) 

 

 

 

  



EP4 

 

 

EKO 

Učebnice EKONOMIE Jena Švarcová a kol. + sešit A4 

 

Matematika: 

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, RNDr. M.Hudcová, PROMETHEUS 

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, RNDr. M.Hudcová, 

PROMETHEUS 

sešit A4 – čtverečkovaný 

kalkulátor 

 

 

Český jazyk a literatura: 

Literatura pro 4. ročník středních škol – učebnice i pracovní sešit; kol. autorů, Didaktis – 

POZOR - POŽADUJEME ZÚŽENOU VERZI!!! (možno objednat hromadně prostřednictvím školy) 

Český jazyk pro 4. ročník SOŠ – kol. autorů, SPN – pedagogické nakladatelství 

Pravidla českého pravopisu (nejpozději z roku 1993, ale raději novější)!!! 

 

  



IS1 

Učebnice pro předmět  Ekonomika   budou objednány hromadně na začátku školního roku pro 

všechny žáky s výraznou slevou. 

Ekonomika: 

Švarcová, J. a kolektiv, Ekonomie stručný přehled, Zlín, CEED, ISBN 978-80-87301-01-2 

Učebnice vystačí na celou dobu studia. Cena asi 230 Kč. 

Další pomůcky: 

Ekonomika – sešit na poznámky 

 

Písemná a elektronická komunikace: 

učebnice: Písemná a elektronická komunikace I. pro střední školy a veřejnost (autor: Jiří 

Kroužek, Olga Kuldová) 

 

Chemie 

Sešit A5 nebo A4 

Fyzika 

Sešit A5 nebo A4 

OBN - Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, co nejnovější 

sešit libovolný , silnější 

Německý jazyk:  

začátečníci  

Učebnice Studio d A1, nakl.Fraus.  

1 sešit A4 nebo A5, linkovaný  

Německo-český / česko-německý slovník  

pokročilí  

Učebnice Delfin – Teil 1 (Lekce 1-10, popř. jen lekce 1-5), (Lehrbuch), nakl. HUEBER.  

Pracovní sešit Delfin 1A (Lekce 1-5, popř. 1-10), nakl. HUEBER.  

1 sešit A4 nebo A5, linkovaný  

Německo-český / česko-německý slovník  

Španělský jazyk:  

Colores 1, ( Nagy, Seres – INFOA) jen učebnice  

Francouzský jazyk 

On y va   – ( Taišlová, LEDA) , učebnice+ prac. sešit A+ B 

Ruský jazyk 

Klass 1 (N.Orlová) 

Matematika: 

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, RNDr. M.Hudcová, PROMETHEUS 

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, RNDr. M.Hudcová, 

PROMETHEUS 



sešit A4 – čtverečkovaný 

kalkulátor 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Cvičební úbor – sportovní oděv a sálová obuv ( se světlou podrážkou !) 

Anglický jazyk 

 

Učebnice Student´s book New Headway Pre-Intermediate the third edition, nakl. OXFORD. 

Pracovní sešit Workbook New Headway Pre-Intermediate the third edition, nakl. OXFORD. 

1 sešit A4 nebo A5, linkovaný 

Anglicko-český / česko-anglický slovník 

Ang.časopis Gate-objednán ve škole 

 

 

Český jazyk a literatura: 

Literatura pro 1. ročník středních škol – učebnice i pracovní sešit; kol. autorů, Didaktis – 

POZOR - POŽADUJEME ZÚŽENOU VERZI!!! (možno objednat hromadně prostřednictvím školy) 

Český jazyk pro 1. ročník SOŠ – kol. autorů, SPN – pedagogické nakladatelství 

Pravidla českého pravopisu (nejpozději z roku 1993, ale raději novější)!!! 

 

 

 

  



ISO2 

Písemná a elektronická komunikace: 

učebnice: Písemná a elektronická komunikace I. pro střední školy a veřejnost (autor: Jiří 

Kroužek, Olga Kuldová) 

 

Matematika: 

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, RNDr. M.Hudcová, PROMETHEUS 

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, RNDr. M.Hudcová, 

PROMETHEUS 

sešit A4 – čtverečkovaný 

kalkulátor 

 

 

BIOLOGIE 

Učebnice: Základy biologie a ekologie (Kvasničková, D., Fortuna 2013) 

Sešit A5 nebo A4 

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Cvičební úbor – sportovní oděv a sálová obuv ( se světlou podrážkou !!!) 

Sportovní kurz – červen 2015 , předpokládaná cena 1500 – 2000 Kč 

 

Odborný výcvik 

sešit A4 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura: 

Literatura pro 2. ročník středních škol – učebnice i pracovní sešit; kol. autorů, Didaktis – 

POZOR - POŽADUJEME ZÚŽENOU VERZI!!! (možno objednat hromadně prostřednictvím školy) 

Český jazyk pro 2. ročník SOŠ – kol. autorů, SPN – pedagogické nakladatelství 

Pravidla českého pravopisu (nejpozději z roku 1993, ale raději novější)!!! 

 

  



N1 

Požadavky na učebnice a pomůcky 

 

Ekonomika: 

Švarcová, J. a kolektiv, Ekonomie stručný přehled, Zlín, CEED, ISBN 978-80-87301-01-2 

Učebnice vystačí na celou dobu studia. Cena asi 230 Kč. 

 

Účetnictví: 

Štohl, P., Učebnice účetnictví I. a II. díl, nakladatelství Ing. Pavel Štohl s.r.o. ,  

ISBN 978-80-87237-48-9 

Učebnice jsou objednávány postupně I. díl a později II. díl a vystačí na celou dobu studia.  

Cena  se předpokládá asi 160 Kč za jeden díl.  

Další pomůcky: 

Ekonomika – sešit na poznámky 

Účetnictví – sešit A4 čtverečkovaný nebo bez linek,  kalkulačka 

Učebnice pro předmět  Ekonomika  a Účetnictví  budou objednány hromadně na začátku 

školního roku pro všechny žáky s výraznou slevou. 

 

Právo: 

Ryska R., Právo pro střední školy, Fortuna – poslední vydání 

Sešit na poznámky 

 

Písemná a ústní komunikace: 

učebnice: : Písemná a elektronická komunikace I. pro střední školy a veřejnost (autor: Jiří 

Kroužek, Olga Kuldová) 

 

OBN: 

Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, co nejnovější 

sešit libovolný , silnější 

 

 

Právo: 

Právo pro SŠ ( podle nového občanského zákoníku), Ryska, Puškinová, EDUKO, co nejnovější 

sešit A4 

 

Německý jazyk: 

 

 Učebnice: Delfin 1.-10. lekce ( nakl. Fraus ) 

                  + pracovní sešit 1A, 1B 



 

Matematika: 

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, RNDr. M.Hudcová, PROMETHEUS 

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, RNDr. M.Hudcová, 

PROMETHEUS 

sešit A4 – čtverečkovaný 

kalkulátor 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA: 

Cvičební úbor – sportovní oděv a sálová obuv ( se světlou podrážkou !!!) 

 

Anglický jazyk: 

Učebnice Student´s book New Headway Pre-Intermediate the third edition, nakl. OXFORD. 

Pracovní sešit Workbook New Headway Pre-Intermediate the third edition, nakl. OXFORD. 

1 sešit A4 nebo A5, linkovaný 

Anglicko-český / česko-anglický slovník 

Ang.časopis Bridge-objednán ve škole 

 

ČESKÝ JAZYK :  

Čeština na dlani – přehled světové a české literatury, Alois Bauer; nakl. Rubico 

Olomouc 

Doporučujeme - Český jazyk – přehled středoškolského učiva – Mgr. Drahuše 

Mašková; edice MATURITA 

Pravidla českého pravopisu (nejpozději z roku 1993)  

  



N2 

Písemná a ústní komunikace: 

učebnice: Písemná a elektronická komunikace I. pro střední školy a veřejnost (autor: Jiří 

Kroužek, Olga Kuldová) 

 

Matematika: 

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, RNDr. M.Hudcová, PROMETHEUS 

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, RNDr. M.Hudcová, 

PROMETHEUS 

sešit A4 – čtverečkovaný 

kalkulátor 

 

Anglický jazyk 

 

Učebnice Student´s book New Headway Pre-Intermediate the third edition, nakl. OXFORD. 

Pracovní sešit Workbook New Headway Pre-Intermediate the third edition, nakl. OXFORD. 

1 sešit A4 nebo A5, linkovaný 

Anglicko-český / česko-anglický slovník 

Ang.časopis Bridge-objednán ve škole 

 

 

ČESKÝ JAZYK   

Čeština na dlani – přehled světové a české literatury, Alois Bauer; nakl. Rubico 

Olomouc 

 

Doporučujeme - Český jazyk – přehled středoškolského učiva – Mgr. Drahuše 

Mašková; edice MATURITA 

Pravidla českého pravopisu (nejpozději z roku 1993)  

 

  



OIS3 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Cvičební úbor – sportovní oděv a sálová obuv ( se světlou podrážkou !!!) 

Odborný výcvik 

Sešit A4 

 

Český jazyk a literatura: 

Literatura pro 3. ročník středních škol – učebnice i pracovní sešit; kol. autorů, Didaktis – 

POZOR - POŽADUJEME ZÚŽENOU VERZI!!! (možno objednat hromadně prostřednictvím školy) 

Český jazyk pro 3. ročník SOŠ – kol. autorů, SPN – pedagogické nakladatelství 

Pravidla českého pravopisu (nejpozději z roku 1993, ale raději novější)!!! 

 

Matematika: 

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, RNDr. M.Hudcová, PROMETHEUS 

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, RNDr. M.Hudcová, 

PROMETHEUS 

sešit A4 – čtverečkovaný 

kalkulátor 

 

 

  



OIS4 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Cvičební úbor – sportovní oděv a sálová obuv ( se světlou podrážkou !!!) 

 

Anglický jazyk + konverzace 

 

 

Učebnice Student´s book New Headway Intermediate the third edition, nakl. OXFORD. 

Pracovní sešit Workbook New Headway  Intermediate the third edition, nakl. OXFORD. 

1 sešit A4 nebo A5, linkovaný 

Anglicko-český / česko-anglický slovník 

Ang.časopis Bridge-objednán ve škole 

Vlastní materiály-učebnice na konverzaci 

 

Odborný výcvik 

Sešit A4 

 

 

Český jazyk a literatura: 

Literatura pro 4. ročník středních škol – učebnice i pracovní sešit; kol. autorů, Didaktis – 

POZOR - POŽADUJEME ZÚŽENOU VERZI!!! (možno objednat hromadně prostřednictvím školy) 

Český jazyk pro 4. ročník SOŠ – kol. autorů, SPN – pedagogické nakladatelství 

Pravidla českého pravopisu (nejpozději z roku 1993, ale raději novější)!!! 

 

  



P3 

Ekonomika 

Klínský P., Munch O., Chromá D., Ekonomika – ekonomická a finanční gramotnost pro střední 

školy, EDUKO  (učebnice používaná již v druhém ročníku) 

Sešit na poznámky 

 

Administrativa prodejny  

učebnice: Písemná a elektronická komunikace I. pro střední školy a veřejnost (autor: Jiří 

Kroužek, Olga Kuldová) 

OBN – sešit 564 

 

Obchodní provoz  

Sešit A4 linkovaný 

Zbožíznalství  

Sešit A4 linkovaný 

MATEMATIKA 

- Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, RNDr. M. Hudcová, PROMETHEUS 

- sešit A4 

- kalkulátor 

Odborný výcvik 

Sešit A4 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Čítanka pro učební obory SOU – Josef Soukal; SPN – pedagogické nakladatelství 

Čeština pro učební obory středních odborných učilišť – N. Kvítková, I. Helclová; SPN – 

                                                                                          pedagogické nakladatelství 

Sešity upřesní jednotliví vyučující na začátku školního roku. 

 

 

 

 

  



PA2 

Administrativa prodejny  

učebnice: Písemná a elektronická komunikace I. pro střední školy a veřejnost (autor: Jiří 

Kroužek, Olga Kuldová) 

OBN  

sešit 564 

Obchodní provoz (P2) 

sešit A4 - linkovaný 

Zbožíznalství (P2) 

sešit A4  -linkovaný 

MATEMATIKA 

-  učebnice: Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, RNDr. M. Hudcová, PROMETHEUS 

- sešit A4 

- kalkulátor 

Odborný výcvik  

sešit A4 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Čítanka pro učební obory SOU – Josef Soukal; SPN – pedagogické nakladatelství 

Čeština pro učební obory středních odborných učilišť – N. Kvítková, I. Helclová; SPN – 

                                                                                          pedagogické nakladatelství 

Sešity upřesní jednotliví vyučující na začátku školního roku. 

Anglický jazyk 

učebnice: Student´s book New Headway Elementary the third edition (nakl. OXFORD) 

pracovní sešit: Workbook New Headway Elementary the third edition (nakl. OXFORD) 

1 linkovaný sešit A5 

 

 

Seznam pomůcek pro obor Aranžér: 

Teoretické vyučování ve škole 

Všechny pomůcky musí mít žák k dispozici doma i ve škole 

4 rychlovazače A4                                                                          

Kancelářský papír (balík) 

Prospektové obaly (vetší balení) 

Čtverečkované papíry A4 – 50 ks 

Čtvrtky A4, A3, A2 – po 10 kusech od každého 

Barevné papíry – 1 složka (obsahuje různé barvy) 

Vodové barvy 

Temperové barvy 

Akvarelové pastelky 



Lepidlo  

Fixy 

Nůžky 

Tužky č. 1 a 2 – 1 ks od každé 

Černé gelové pero 

 Pravítko (dlouhé 30 cm, trojúhelník) 

Redisová pera č. ½, 1, 2, 3 

Násadka, tuže – černá i barevná 

Plastická guma  

Štětce a paleta 

Flashdisk 8GB 

Seznam pomůcek pro Odborný výcvik 

Aranžérský kufřík: 

Nůžky, kladívko, kleště štípací, pravítka (asi 50 cm a trojúhelník – pravoúhlý), metr 

svinovací,tuše (v několika barvách, rozhodně však černá), redisová pera a francouzská pera 

v různých šířkách (šíře 0.5, 1, 1.5 od každého), guma (tvrdší a měkká), lepidlo (tuhé), tempery, 

štětce (plochý, kulatý různé šířky alespoň 3 ), špendlíky, silon (rybářský vlas, nejméně dvě síly – 

slabší a střední), polštářek („bulik“) na špendlíky 

Bílý plášť 

Dále si žáci zajistí čtvrtky A4, A3, barevné papíry a jiné pomůcky nezbytné pro výuku podle 

pokynů vyučujícího. 

 

  



PEK1 

CU _Odborný výcvik 

Kancelářský pořadač (šanon) + eurodesky   

2 cukrářské karty 

5  triček, 2  kalhoty, 1 zástěra, pokrývka hlavy a zdravotní obuv vše v bílé barvě 

 

Suroviny 

Sešit A4 linkovaný 

 

Stroje a zařízení 

Sešit A4 linkovaný 

 

Chemie 

Sešit A5 nebo A4 

 

Biologie 

Učebnice: Základy biologie a ekologie (Kvasničková, D., Fortuna 2013) 

Sešit A5 nebo A4 

 

OBN – sešit 564 

Technologie 

Sešit A4 – linkovaný, tvrdé desky 

Německý jazyk: 

Učebnice – Studio d A1  + cvičebnice 

Sešit A5 nebo A4 

 

MATEMATIKA 

- Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, RNDr. M. Hudcová, PROMETHEUS 

- sešit A4 

- kalkulátor 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Cvičební úbor – sportovní oděv a sálová obuv ( se světlou podrážkou !!!) 

 

Anglický jazyk  

 

Učebnice Student´s book New Headway Elementary- the third edition, nakl. OXFORD. 

Pracovní sešit Workbook New Headway Elementary - the third edition, nakl. OXFORD. 

1 sešit A4 nebo A5, linkovaný 



Anglicko-český / česko-anglický slovník 

Ang.časopis Gate-objednán ve škole 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Čítanka pro učební obory SOU – Josef Soukal; SPN – pedagogické nakladatelství 

Čeština pro učební obory středních odborných učilišť – N. Kvítková, I. Helclová; SPN – 

                                                                                          pedagogické nakladatelství 

Sešity upřesní jednotliví vyučující na začátku školního roku. 

 

  



PG1 

Seznam učebnic a pomůcek pro školní rok 2014 2015 

 

Chemie:  

sešit A5 nebo A4 

Hudební výchova s metodikou, Výuka hry na hudební nástroj: 

Učebnice:  

Eliška Kleinová – Věra Laudová: Škola hry na klavír pro střední pedagogické školy 1.-

4.ročník, Editio Supraphon, Praha 1986 (tento notový materiál je možné vytisknout rovněž 

z materiálů, které jsou k dispozici na webových stránkách školy) 

Zpěvník Já, písnička, I. a II. díl (zelený a žlutý), nakladatelství MUSIC CHEB 

Hudební výchova pro gymnázia 1, SPN, Praha 2003 

Sešity: 

silný linkovaný sešit A5 

silný notový sešit 

Učební pomůcky: 

Sluchátka 

Klavír nebo keyboard na přehrávání doma 

Fyzika: 

sešit A5 nebo A4 

Občanská nauka: 

Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, co nejnovější 

sešit libovolný , silnější 

Německý jazyk:  

 

začátečníci – druhý jazyk 

Učebnice Studio d A1, nakl.Fraus.  

1 sešit A4 nebo A5, linkovaný  

Německo-český / česko-německý slovník  

 

pokročilí – první jazyk 

Učebnice Delfin – Teil 1 (Lekce 1-10, popř. jen lekce 1-5), (Lehrbuch), nakl. HUEBER.  

Pracovní sešit Delfin 1A (Lekce 1-5, popř. 1-10), nakl. HUEBER.  

 

 

 

1 sešit A4 nebo A5, linkovaný  

 

Německo-český / česko-německý slovník  

 



Španělský jazyk:  

Colores 1, ( Nagy, Seres – INFOA) jen učebnice 

  

Francouzský jazyk: 

On y va   – ( Taišlová, LEDA) , učebnice+ prac. sešit A+ B 

Ruský jazyk : 

Klass 1 (N.Orlová) 

Rychlovazač s euroobaly a papíry A4 

Výtvarná výchova: 

Tužka A2 a měkká grafitová tužka, pravítko, plastická guma, skicák A4  

Ostatní pomůcky průběžně, dle aktuální potřeby 

Tělesná výchova: 

Cvičební úbor – sportovní oděv a sálová obuv ( se světlou podrážkou !!!) 

Kroužkový pořadač ( formát A4) + prospektové obaly (A4) 

Sportovní kurz – červen 2015 , předpokládaná cena 1500 – 2000 Kč 

Matematika: 

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, RNDr. M.Hudcová, PROMETHEUS 

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, RNDr. M.Hudcová, 

PROMETHEUS 

sešit A4 – čtverečkovaný 

kalkulátor 

Anglický jazyk – pokročilí (= první jazyk): 

 

Učebnice Student´s book New Headway Pre-Intermediate the Third edition, nakl. OXFORD. 

Pracovní sešit Workbook New Headway Pre-Intermediate the Third edition, nakl. OXFORD. 

 

1 sešit A4 nebo A5, linkovaný 

 

Anglicko-český / česko-anglický slovník 

Anglický časopis Gate-objednává se ve škole na začátku školního roku cena cca 200,- 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura: 

Literatura pro 1. ročník středních škol – učebnice i pracovní sešit; kol. autorů, Didaktis – 

POZOR  - POŽADUJEME ZÚŽENOU VERZI!!! (možno objednat hromadně 

prostřednictvím školy) 

Český jazyk pro 1. ročník SOŠ – kol. autorů, SPN – pedagogické nakladatelství 

Sešity upřesní jednotliví vyučující na začátku školního roku 

Pravidla českého pravopisu (nejpozději z roku 1993, ale raději novější)!!! 



Pedagogika: 

Stodůlková Eva, Zapletalová Anežka: Pedagogika pro střední školy. Machart s.r.o., 2011, 

cena 219,- 

Dramatická výchova: 

1 maňásek (libovolný, ale ne Jů a Hele) 

 

Informace k průběhu studia: 

1. ročník – sportovní kurz (do 2.000,-Kč) – květen / červen 

2. ročník – lyžařský kurz (cca 4.000,-) – prosinec / únor 

3. ročník – plavecký výcvik (cca 2.000,-) 

 

Třídní učitelka: Mgr. Pavlína Reimannová, mail: reimannova@issmb.cz nebo 

pajare@seznam.cz, telefon: 326 321 649 – kabinet č. 62  

Web školy: http://www.issmb.cz/ 

Facebook: Integrovaná střední škola Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 (možnost vstoupit přes 

webovou stránku školy, nemusíte mít účet na facebooku) 

 

Sekretariát: 326 321 649  
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PG2 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Cvičební úbor – sportovní oděv a sálová obuv ( se světlou podrážkou !!!) 

Kroužkový pořadač ( formát A4) + prospektové obaly (A4) – pokračujeme z 1.ročníku PTV 

Lyžařský kurz – leden, únor 2015 , předpokládaná cena cca 5000 Kč 

 

Hudební výchova s metodikou, Výuka hry na hudební nástroj 

Učebnice a sešity  pro  PG2 

 

Učebnice: 

Eliška Kleinová – Věra Laudová: Škola hry na klavír pro střední pedagogické školy. 

1. - 4. ročník. Editio Supraphon, Praha 1986. (Tento notový materiál je možné 

vytisknout rovněž z materiálů, které jsou k dispozici na webových stránkách školy.) 

 

Daniel: Výuka hry na zobcovou flétnu 

 

Zpěvník Já, písnička. I. a II.díl (zelený a žlutý). Nakladatelství MUSIC CHEB. 

 

Hudební výchova pro gymnázia 2. SPN, Praha 2003. 

  

Sešity : 

Silný  linkovaný sešit A5 

Silný notový sešit 

 

Hudební nástroj:  

Sopránová zobcová flétna 

 

 

 

 
BIOLOGIE 

Učebnice: Základy biologie a ekologie (Kvasničková, D., Fortuna 2013) 

Sešit: A5 nebo A4 

 

 

Anglický jazyk 

 

Učebnice Student´s book New Headway Pre-Intermediate the third edition, nakl. OXFORD. 

Pracovní sešit Workbook New Headway Pre-Intermediate the third edition, nakl. OXFORD. 



1 sešit A4 nebo A5, linkovaný 

Anglicko-český / česko-anglický slovník 

Ang.časopis Gate-objednán ve škole 

 

 

Český jazyk a literatura: 

Literatura pro 2. ročník středních škol – učebnice i pracovní sešit; kol. autorů, Didaktis – 

POZOR - POŽADUJEME ZÚŽENOU VERZI!!! (možno objednat hromadně prostřednictvím školy) 

Český jazyk pro 2. ročník SOŠ – kol. autorů, SPN – pedagogické nakladatelství 

Pravidla českého pravopisu (nejpozději z roku 1993, ale raději novější)!!! 

 

 


