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Budoucí žáci, dovolte, abychom Vás informovali o některých potřebách a pomůckách, které budete v prvním roce studia
potřebovat. Zbývající informace se dozvíte po nástupu do školy. Žáci SŠ si sami kupují domácí i školní sešity (zůstávají
majetkem žáků) a vlastní učebnice. Škola má pouze určitou minimální rezervu k zapůjčení sociálně nejslabším. Učebnice je
možné zakoupit v některém knihkupectví nebo částečně na burze učebnic, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014
od 12:00 do 14:00 h v budově školy v Komenského ulici. Přítomni budou i pedagogové, kteří podají informaci, zda žáky
nabízený titul je ještě platný. V žádném případě nenakupujte případný „celý soubor“! Vždy musí titul souhlasit dle seznamu
(název, autor, nakladatelství, rok vydání). Odpolední hodiny jsou zvoleny proto, aby byla umožněna účast rodičů (žáci
budoucích 1. ročníků mnohdy sami nakoupili nevýhodně, neplatné, atp.). V žádném případě však nemůže škola zaručit,
že požadované učebnice budou na burze k sehnání. V seznamu jsou uvedeny učebnice povinné (P) a doporučené (D).
Řada knih je využívána i v dalších ročnících nebo po celou dobu studia. Učebnice cizích jazyků budou konkretizovány a po
dohodě lze nakoupit hromadně na začátku září (doporučujeme vyčkat podle zařazení žáka ke studiu jazyka), zcela jistě však
bude třeba mít slovníky, anglicko-český a česko-anglický a německo-český a česko-německý.
Seznam učebnic pro 1. ročník:
Český jazyk a literatura
P Pravidla českého pravopisu (kolektiv), Pansofia nebo Nakladatelství Olomouc 1993 a novější
D Stručná mluvnice česká (Havránek), Fortuna 1996 a novější
P Český jazyk 1 (Martinková), Trizonia 1995 a novější
D Dějiny literatury 1 (Martinková), Trizonia 1995 a novější
P Čítanka 1 (Martinková), Trizonia 1997 a novější
D Teorie literatury 1 – 4 (Martinková), Trizonia 1995 a novější
D Píšeme podle pravidel českého pravopisu (Kamiš), Pansofia 1995
D Mluvnická a slohová cvičení k Stručné mluvnici české (Styblík), Fortuna 1994 a novější
Matematika
D Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 1. díl (Calda), Prometheus 1996 a novější
D Sbírka úloh z matematiky – pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, Hudcová – Kubičková, Prométheus 2000
P Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (Mikulčák), Prometheus 2003 a novější
Občanská nauka
D Občanská nauka pro SOŠ 1. (Valenta)
D Společenské vědy v kostce pro SŠ (Hladík), Fragment 1998 a novější
Zeměpis
P Hospodářský zeměpis - Regionální aspekty světového hospodářství (Nakl. České geograf. společnosti, Praha 2002)
P Školní atlas světa (kolektiv), Kartografie 1995 a novější
Dějepis
P Dějepis v kostce pro střední školy I. (Sochrová), Fragment Havlíčkův Brod 1997 a novější
Písemná a elektronická komunikace
žáci budou pracovat s programem na PC (programová výuka), v září si zakoupí licenci pro domácí cvičení
Informační technologie
D S počítačem nejen k maturitě, 1. díl (Navrátil), Computer Media 2004 a novější
Biologie
bude upřesněno v září 2014
Německý jazyk
podle dohody s vyučujícím v září 2014 (učebnice v hodnotě cca 260,-- Kč, podle úrovně znalosti jazyka), slovník
Anglický jazyk
podle dohody s vyučujícím v září 2014 (učebnice v hodnotě cca 560,-- Kč, podle úrovně znalosti jazyka)
P slovník (doporučujeme Anglicko – český a česko – anglický studijní slovník, FIN Publishing 1998)
Vzhledem k tomu, že většina vyučujících má zveřejněny podklady pro výuku na svých webových stránkách, řada
učebnic byla oproti předchozím seznamům vypuštěna. Současně se z některých povinných staly doporučené. Všechna
tato opatření provádíme, abychom rodičům snížili nemalé finanční výdaje.
Ostatní učebnice budou objednávány hromadně na začátku školního roku.
Dále žáci potřebují pomůcky na psaní a rýsování, středoškolský kalkulátor (v žádném případě nebude tolerován mobilní
telefon), kancelářský papír A4 počítač s českou klávesnicí a tiskárnou.
Ve škole je nutno se přezouvat, ale k přezouvání není dovoleno používat boty na vysokém podpatku nebo účelovou sportovní
obuv. Ta je naopak nezbytně nutná na TV. Studenti musí používat vhodnou a bezpečnou sportovní obuv – maratonky
(botasky) pro cvičení venku a sálovou obuv se světlou podrážkou do tělocvičny (rozlišení je nutné, nelze používat jednu
obuv venku i v tělocvičně).
Kromě výdajů za výše uvedené pomůcky, sešity a učebnice je třeba počítat na začátku školního roku ještě s dalšími
výdaji ve výši cca 1.500,- Kč. Konkrétní částky se žáci dozví po nástupu do školy, ale upozorňujeme na ně
s předstihem.
Těšíme se na shledání 1. září 2014

