
 

 

Seznam učebnic:   1. ročník – školní rok 2021/2022  

obor:  Informační technologie  

 
Předmět Název učebnice, autor, vydavatelství, rok vydání  

CJL  MLUVNICE: Čelišová, O. a kol: Komunikace v českém jazyce pro střední 

školy, učebnice a pracovní sešit, Didaktis, Brno 2014  (obojí je na celé 4 roky 

studia)  - Knihy lze koupit od studentů 4. ročníků na burze učebnic, ale 

pouze NEVYPLNĚNÉ!!!  Pokud knihy nezakoupíte na burze, budou pro 

zájemce hromadně objednány školou na začátku školního roku. 

 

 LITERATURA: Bláhová, R. a kol.: Nová literatura pro střední školy - 1. ročník, 

učebnice a pracovní sešit, Didaktis,  Brno 2018 a novější –  knihy lze koupit 

od studentů 1. ročníků (starší studenti používali jiné), ale pouze 

NEVYPLNĚNÉ!!!  Pokud knihy nezakoupíte na burze, budou pro zájemce 

hromadně objednány školou na začátku školního roku. 

 

ANJ  Maturita Solutions 3rd edition Pre-Intermediate (student’s book + 

workbook), Oxford 

Knihy budou pro zájemce hromadně objednány školou na začátku 

školního roku. 

NEKUPUJTE UČEBNICE OD VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ 

 

NEJ bude hromadně objednáno školou na začátku školního roku – NEKUPUJTE 

UČEBNICE OD VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ  

 

RUJ Raduga po novomu 1, učebnice + Raduga po novomu 1, pracovní sešit  

 (Pozn.: nekupujte použité - popsané učebnice a pracovní sešity!) 

 

ŠJ Španělština pro střední školy a jazykové školy Aventura 1 

 Knihy lze koupit od vyšších ročníků na burze učebnic, ale pouze 

NEVYPLNĚNÉ!!!   

–  pokud knihy nezakoupíte na burze, budou pro zájemce hromadně 

objednány školou na začátku školního roku    

 

DEJ Čornej, Petr – Pokorný, Jiří: Dějiny českých zemí do roku 2004 ve zkratce,  

Práh, Praha 2003 

 

HOZ L. Skokan: Hospodářský zeměpis 1 a 2 pro obchodní akademie a ostatní 

střední školy (Naklad. Fortuna, Praha 2012)  

                        Atlas světa  

 

ZPV Předmět základy přírodních věd – učebnice neurčena 

 

  



 

 

MAT Hudcová, Kubičíková: Sbírka úloh z MAT pro SOŠ, SOU a nástavbové 

studium,   

 Prometheus, 2000 (na celou dobu studia matematiky) 

 Matematika pro střední školy – 1. díl – Základní poznatky – Pracovní sešit  

 (Didaktis – RNDr. Petr Krupka)    

Matematika pro střední školy - 2. díl – Výrazy, rovnice a nerovnice – Pracovní 

sešit  (Didaktis – Mgr. Marie Chadimová)  

Pokud si zakoupíte pracovní sešity od žáků vyššího ročníku, musí být 

NEVYPLNĚNÉ! 

Pro zájemce budou pracovní sešity hromadně objednány školou 

na začátku školního roku. Též bude možnost si objednat od Didaktisu 

i učebnice 1. a 2. díl jako doporučené, nikoli povinné! 

F. Běloun : Sbírka úloh z matematiky pro základní školy    

 

EKO  Ekonomika 1 + 2 – pro ekonomicky zaměřené obory SŠ 2021, Klínský, Münch, 

 Frydryšková, Čechová, EDUKO 
 učebnice bude hromadně objednána na začátku školního roku 

 

 

 Ing. Zdeněk Novotný, Základy podnikové ekonomiky, Moraviapress, 

poslední aktuální vydání 

 k 1. 6. 2020,  

 Ing. Zdeněk Novotný, EKONOMIKA 3 - Ekonomika podniku, Moraviapress, 

poslední aktuální vydání k 1. 6. 2020 

 učebnice pouze jako doplňková doporučená, nikoli povinná literatura 

 

UVT Předmět Úvod do výpočetní techniky bude upřesněno začátkem školního 

roku 

 

ZDPC Předmět Zpracování dokumentů na počítači 

- výuka podle počítačového programu ZAV – bez učebnice, na zač. šk. 

r. si každý student vytiskne předlohy pro psaní z papíru 

 

 


