
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace  

 

  Seznam učebnic,  
  které si samostatně zakoupí žáci nastupující do 1. ročníku.  
 

 

Informace pro žáky nastupující do 1. ročníku v září 2018, obory Agropodnikání, Ekologie a biologie, 
Mechanik strojů a zařízení, Podnikání (denní forma), Opravář zemědělských strojů. 

Tento seznam není úplný, v jiných oborech studia nebo v některých předmětech sdělí informaci 
o potřebných titulech učitelé během září. 

 

Agropodnikání 

Anglický jazyk  

SPENCER David: Gateway to Maturita A2, 2nd Edition (Student’s Book + 
Workbook). Brno: Macmillan  

 

 

 

 

Biologie 

KINCL, Jan: Biologie rostlin pro gymnázia. Praha: Fortuna. 

(Nákup učebnice není nezbytný, učebnici je možné si ve škole i zapůjčit.) 

 

 

 

 

Základy společenských věd  

Kolektiv autorů: Odmaturuj! ze společenských věd. Brno: Didaktis. 

Nejlépe poslední vydání (2015).  



(Doporučeno, tato učebnice není pro studium nezbytná.) 

 

Mechanik strojů a zařízení 

Anglický jazyk  

SPENCER David: Gateway to Maturita A2, 2nd Edition (Student’s Book + 
Workbook). Brno: Macmillan  

 

 

 

 

Základy společenských věd  

Kolektiv autorů: Odmaturuj! ze společenských věd. Brno: Didaktis. 

Nejlépe poslední vydání (2015).  

(Doporučeno, tato učebnice není pro studium nezbytná.) 

 

 

 

Ekologie a biologie 

Anglický jazyk  

SPENCER David: Gateway to Maturita A2, 2nd Edition (Student’s Book + 
Workbook). Brno: Macmillan  

 

 

 

 

 



Biologie 

KINCL, Jan: Biologie rostlin pro gymnázia. Praha: Fortuna. 

(Nákup učebnice není nezbytný, učebnici je možné si ve škole i zapůjčit.) 

 

 

 

Ekologie 

ŠLÉGL, Jiří: Ekologie pro gymnázia. Praha: Fortuna. 

 

 

 

 

Základy společenských věd  

Kolektiv autorů: Odmaturuj! ze společenských věd. Brno: Didaktis. 

Nejlépe poslední vydání (2015).  

(Doporučeno, tato učebnice není pro studium nezbytná.) 

 

 

 

Podnikání – denní forma studia 

Anglický jazyk 

SPENCER David:  Gateway to Maturita B1, 2nd Edition (Student’s Book + 
Workbook). Brno: Macmillan 

 

 



 

 

Základy společenských věd  

Kolektiv autorů: Odmaturuj! ze společenských věd. Brno: Didaktis. 

Nejlépe poslední vydání (2015).  

(Doporučeno, tato učebnice není pro studium nezbytná.) 

 

 

 

Opravář zemědělských strojů 

Anglický jazyk 

RADLEY, Paul a SIMONS, Daniela. New Horizons 1. Praha: Oxford University 
Press. 

Je důležité, aby šlo o nejnovější vydání. Kniha se bude probírat do poloviny 
2. ročníku. Cena jedné učebnice je cca 350,-Kč. 

 


