
 

UČEBNICE PRO 1. ROČNÍK            obor AGROPODNIKÁNÍ 

pro školní rok 2022/23 

O potřebných učebnicích pro jednotlivé předměty budou žáci informováni učiteli přímo v úvodních 
hodinách. V některých předmětech nebude učebnice potřebná (učební materiály budou např. 
v digitální podobě), některé učebnice můžeme zapůjčit. 
Následující přehled tedy uvádí jen učebnice do některých předmětů. Není-li uvedeno jinak, učebnice 
jsou povinné. 
 

CIZÍ JAZYK bude vyučován podle volby studenta/studentky (jeden cizí jazyk, anglič�na nebo němčina 
nebo ruš�na).    

  

 
ANGLIČTINA 
Kolek�v autorů: Gateway to Maturita A2 - 2nd edi�on (učebnice + pracovní sešit), 
vydavatelství MacMillan 
 
 
 
 
 
NĚMČINA 
G. Mo�a, B. Cwikowská, O. Vomáčková, T. Černý: Direkt Neu 1 (učebnice a pracovní 
sešit), nakladatelství Kle� 
 
 

 
 

 

MATEMATIKA  (nepovinná učebnice, doporučeno) 

 
M. Hudcová: Sbírka úloh z matema�ky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium,

nakladatelství Prometheus

  

 † Vzhledem k tomu, že jsme neobdrželi všechny návratky, zařazení studentů bude potvrzeno až 
při nástupu do studia. 
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UČEBNICE PRO 1. ROČNÍK            obor EKOLOGIE A BIOLOGIE 

pro školní rok 2022/23 

O potřebných učebnicích pro jednotlivé předměty budou žáci informováni učiteli přímo v úvodních 
hodinách. V některých předmětech nebude učebnice potřebná (učební materiály budou např. 
v digitální podobě), některé učebnice můžeme zapůjčit. 
Následující přehled tedy uvádí jen učebnice do některých předmětů. Není-li uvedeno jinak, učebnice 
jsou povinné. 
 

CIZÍ JAZYK  
Anglič�na je pro všechny povinná.  
†  Druhý cizí jazyk bude vyučován podle volby studenta/studentky (němčina nebo ruš�na). Vzhledem 
k tomu, že jsme neobdrželi všechny návratky, zařazení bude potvrzeno až při nástupu do studia. 

 
ANGLIČTINA 
Kolek�v autorů: Gateway to Maturita A2 - 2nd edi�on (učebnice + pracovní sešit), 
vydavatelství MacMillan 
 
 
 
 
 
NĚMČINA 
G. Mo�a, B. Cwikowská, O. Vomáčková, T. Černý: Direkt Neu 1 (učebnice a pracovní 
sešit), nakladatelství Kle� 
 
 

 
 

 

MATEMATIKA  (nepovinná učebnice, doporučeno) 

 
M. Hudcová: Sbírka úloh z matema�ky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium,

nakladatelství Prometheus
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Šlégl, Jiří:  Ekologie pro gymnázia,.    

 

 
 

 
 

 

BIOLOGIE   

 
Kincl a kol.: Biologie rostlin pro gymnázia, nakladatelství Fortuna   
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nakladatelství Fortuna



 

UČEBNICE PRO 1. ROČNÍK            obor MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

pro školní rok 2022/23 

O potřebných učebnicích pro jednotlivé předměty budou žáci informováni učiteli přímo v úvodních 
hodinách. V některých předmětech nebude učebnice potřebná (učební materiály budou např. 
v digitální podobě), některé učebnice můžeme zapůjčit. 
Následující přehled tedy uvádí jen učebnice do některých předmětů. Není-li uvedeno jinak, učebnice 
jsou povinné.  
 

CIZÍ JAZYK bude vyučován podle volby studenta/studentky (jeden cizí jazyk, anglič�na nebo němčina 
nebo ruš�na).    

  

 
ANGLIČTINA 
Kolek�v autorů: Gateway to Maturita A2 - 2nd edi�on (učebnice + pracovní sešit), 
vydavatelství MacMillan 
 
 
 
 
 
NĚMČINA 
G. Mo�a, B. Cwikowská, O. Vomáčková, T. Černý: Direkt Neu 1 (učebnice a pracovní 
sešit), nakladatelství Kle� 
 
 

 
 

 † Vzhledem k tomu, že jsme neobdrželi všechny návratky, zařazení studentů bude potvrzeno až 
při nástupu do studia. 

 

MATEMATIKA  (nepovinná učebnice, doporučeno) 

 
M. Hudcová: Sbírka úloh z matema�ky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium,

nakladatelství Prometheus

  

MSZ - strana 1/2



 

STROJÍRENSKÉ PŘEDMĚTY 

 
K. Mičkal: Strojnictví – Čás� strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ, 
nakladatelství Sobotáles 
 
 
 
 
 

 
M.Hluchý a kol.: Strojírenská technologie 1 (dva díly), vydavatelství 
Scien�a  
 1.díl  Nauka o materiálu 
 2.díl  Metalografie a tepelné zpracování 
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UČEBNICE PRO 1. ROČNÍK             

obor PODNIKÁNÍ (nástavbové studium) 

pro školní rok 2022/23 

O potřebných učebnicích pro jednotlivé předměty budou žáci informováni učiteli přímo v úvodních 
hodinách. V některých předmětech nebude učebnice potřebná (učební materiály budou např. 
v digitální podobě), některé učebnice můžeme zapůjčit. 
Následující přehled tedy uvádí jen učebnice do některých předmětů. Není-li uvedeno jinak, učebnice 
jsou povinné. 
 

CIZÍ JAZYK  
V denní formě studia povinně anglič�na. 
V dálkové formě studia bude vyučován podle volby studenta/studentky (jeden cizí jazyk, anglič�na 
nebo němčina nebo ruš�na).  † Vzhledem k tomu, že jsme neobdrželi všechny návratky, v dálkové 
formě studia zařazení bude potvrzeno až při nástupu do studia. 

 
ANGLIČTINA 
Kolek�v autorů: Gateway to Maturita A2 - 2nd edi�on (učebnice + pracovní sešit), 
vydavatelství MacMillan 
 
 
 
 
 
NĚMČINA 
G. Mo�a, B. Cwikowská, O. Vomáčková, T. Černý: Direkt Neu 1 (učebnice a pracovní 
sešit), nakladatelství Kle� 
 
 

 
 

 

MATEMATIKA  (nepovinná učebnice, doporučeno) 

 
M. Hudcová: Sbírka úloh z matema�ky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium,

nakladatelství Prometheus
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 UČEBNICE PRO 1. ROČNÍK             

obor OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ  

pro školní rok 2022/23 

O potřebných učebnicích pro jednotlivé předměty budou žáci informováni učiteli přímo v úvodních 
hodinách. V některých předmětech nebude učebnice potřebná (učební materiály budou např. 
v digitální podobě), některé učebnice můžeme zapůjčit. 
Níže uvedené učebnici si musí žáci zakoupit.  
 

ANGLIČTINA 

 
Kolek�v autorů: Gateway to Maturita A1+  2nd edi�on (učebnice + pracovní sešit), 
vydavatelství MacMillan 
 
 
 
 
 

 

STROJÍRENSKÉ PŘEDMĚTY      (nepovinná učebnice, doporučeno) 

 
Rolf  Gscheidle a kol.: Příručka pro automechanika (3. přepracované vydání), 
vydavatelství Europa Sobotáles 
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UČEBNICE PRO 1. ROČNÍK              

obory NÁSTROJAŘ, OBRÁBĚČ KOVŮ, TRUHLÁŘ, TESAŘ, 

INSTALATÉR, ZEDNÍK 

pro školní rok 2022/23 

O potřebných učebnicích pro jednotlivé předměty budou žáci informováni učiteli přímo v úvodních 
hodinách. V některých předmětech nebude učebnice potřebná (učební materiály budou např. 
v digitální podobě), některé učebnice můžeme zapůjčit. 
Níže uvedenou učebnici si musí žáci zakoupit. 
 

ANGLIČTINA 

 
 C. Tkadlečková a kol., Chill out 1 Anglič�na pro SOŠ a SOU, učebnice + pracovní 
sešit,vydavatelství Kle� 
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