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1.AG
Předmět

Český jazyk a
literatura

Matematika
Anglický jazyk
Německý jazyk
Dějepis
Písemná a
elektronická
kom.
Praxe
Chemie
Mechanizace a
doprava
Základy
mechanizace

Biologie

Fyzika

Učebnice
Literatura pro 1. ročník středních škol
– učebnice a pracovní sešit,
nakladatelství (obě zkrácené verze),
Didaktis
Cvičení z pravopisu pro větší školáky V. Styblík a kolektiv
Helusová, D – Matematika, pracovní
sešit pro studenty prvních ročníků SŠ
New Headway Elementary 3rd edition
SB+WB, OUP
Studio D (Fraus) ISBN 80-7238-440-6
pracovní sešit Studio D (Fraus) ISBN
80-7238-544-5
Banýr, Beneš - Chemie pro střední
školy
Základy mechanizace 1, Rédl a kol.,
vydavatelství CREDIT
Benešová a kol. – Odmaturuj z biologie
Biologie rostlin pro gymnázia (J. Kincl),
nakl. Fortuna
Obecná biologie pro gymnázia (V.
Kubišta), nakl. Fortuna
doc. ing.Ivan Štoll, CSc. - Fyzika pro
netechnické obory SOŠ a SOU, vydalo
nakladatelství Prometheus

Poznámky k pořízení
Pracovní sešit na literaturu musí být
nový, učebnici a pracovní sešit pro
literaturu je možné na začátku roku
odebrat ve škole za zvýhodněnou cenu
– odebíráme přímo od vydavatele.
Publikace přizpůsobená výuce
matematiky na SŠ, k zakoupení ve
škole.
Učebnice musí být nepopsané.
-

-

-
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2.AG
Předmět

Český jazyk a
literatura

Matematika
Anglický jazyk
Konverzace
v anglickém
jazyce
Německý jazyk
Konverzace
v německém
jazyce
Ekonomika
Chov zvířat
Praxe
Pěstování
rostlin
Chemie
Občanská nauka
Základy
mechanizace
Motorová
vozidla T
Biologie

Učebnice
Literatura pro 2. ročník středních škol
– učebnice a pracovní sešit,
nakladatelství (obě zkrácené verze,
pracovní sešit musí být nový), Didaktis
Český jazyk pro SOŠ a SOU,
Nakladatelství Fraus
Helusová, D – Matematika, pracovní
sešit pro studenty druhých ročníků SŠ
New Headway Pre-intermediate 3rd
edition SB+WB, OUP
Maturita Angličtina, Fragment
+ vlastnoručně vypracované šablony z
projektu
Studio D (Fraus) ISBN 80-7238-440-6
pracovní sešit Studio D (Fraus) ISBN
80-7238-544-5
Maturitní témata z německého jazyka
(Fraus) ISBN 80-7238-331-0
Ekonomika pro obchodní akademie a
ostatní SŠ 1
Chov zvířat 1 , učebnice pro střední
zemědělské školy, CREDIT
Pěstování rostlin I
Banýr, Beneš - Chemie pro střední
školy
Základy mechanizace 1, Rédl a kol.,
vydavatelství CREDIT
Základy mechanizace 2, Rédl a kol.,
vydavatelství CREDIT

Poznámky k pořízení
Pracovní sešit na literaturu musí být
nový, učebnici a pracovní sešit pro
literaturu je možné na začátku roku
odebrat ve škole za zvýhodněnou cenu
– odebíráme přímo od vydavatele.
Publikace přizpůsobená výuce
matematiky na SŠ, k zakoupení ve
škole.
-

Učebnice musí být nepopsané.

Učebnice musí být nepopsané.
Objednává škola na začátku září přímo
od vydavatele za zvýhodněnou cenu.
-

Autoškola, vydavatelství VOGEL

-

Benešová a kol. – Odmaturuj z biologie

-
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3.AG
Předmět

Český jazyk a
literatura

Matematika
Anglický jazyk
Konverzace
v anglickém
jazyce
Německý jazyk
Konverzace
v německém
jazyce
Ekonomika a
podnikání
Chov zvířat
Účetnictví
Praxe
Pěstování
rostlin
Myslivost
Občanská nauka
Právo
Základy
mechanizace
Motorová
vozidla B

Učebnice
Literatura pro 3. ročník středních škol
– učebnice a pracovní sešit,
nakladatelství (obě zkrácené verze,
pracovní sešit musí být nový), Didaktis
Cvičení z pravopisu pro větší školáky V. Styblík a kolektiv
Helusová, D – Matematika, pracovní
sešit pro studenty třetích ročníků SŠ
New Headway Pre-intermediate 3rd
edition SB+WB, OUP
Maturita Angličtina, Fragment
+ vlastnoručně vypracované šablony z
projektu
Themen aktuell 1 (Hueber) ISBN 3-19001690-9
pracovní sešit Themen aktuell 1
(Hueber) ISBN 3-19-161690-x
Maturitní témata z německého jazyka
(Fraus) ISBN 80-7238-331-0
Ekonomika pro obchodní akademie a
ostatní SŠ 2
Chov zvířat 2 , učebnice pro střední
zemědělské školy, CREDIT
Štohl: Daňová evidence
Pěstování rostlin II
Penzum, základy znalostí z myslivosti,
nakl. Druckvo, s.r.o.
Ryska R., Puškinová M. – Právo pro
střední školy, EDUKO
Základy mechanizace 2, Rédl a kol.,
vydavatelství CREDIT
Autoškola, vydavatelství VOGEL

Poznámky k pořízení
Pracovní sešit na literaturu musí být
nový, učebnici a pracovní sešit pro
literaturu je možné na začátku roku
odebrat ve škole za zvýhodněnou cenu
– odebíráme přímo od vydavatele.
Publikace přizpůsobená výuce
matematiky na SŠ, k zakoupení ve
škole.
-

Učebnice musí být nepopsané.

Učebnice musí být nepopsané.
Objednává škola na začátku září přímo
od vydavatele za zvýhodněnou cenu.
Objednává škola na začátku září přímo
od vydavatele za zvýhodněnou cenu
-
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4.AG
Předmět

Český jazyk a
literatura

Matematika
Anglický jazyk
Konverzace
v anglickém
jazyce
Německý jazyk
Konverzace
v německém
jazyce
Ekonomika a
podnikání
Management a
marketing

Učebnice
Literatura pro 4. ročník středních škol
– učebnice a pracovní sešit,
nakladatelství (obě zkrácené verze,
pracovní sešit musí být nový), Didaktis
Cvičení z pravopisu pro větší školáky V. Styblík a kolektiv
Helusová, D – Matematika, pracovní
sešit pro studenty čtvrtých ročníků SŠ
Maturita Activator, Longman
Maturita Angličtina, Fragment
+ vlastnoručně vypracované šablony z
projektu
Themen aktuell 2 (Hueber) ISBN 3-19001691-7
pracovní sešit Themen aktuell 2
(Hueber) ISBN 978-3-19-091691-7

Pracovní sešit na literaturu musí být
nový, učebnici a pracovní sešit pro
literaturu je možné na začátku roku
odebrat ve škole za zvýhodněnou cenu
– odebíráme přímo od vydavatele.
Publikace přizpůsobená výuce
matematiky na SŠ, k zakoupení ve
škole.
-

Učebnice musí být nepopsané.

Maturitní témata z německého jazyka
(Fraus) ISBN 80-7238-331-0

Učebnice musí být nepopsané.

Ekonomika pro obchodní akademie a
ostatní SŠ 3

Objednává škola na začátku září přímo
od vydavatele za zvýhodněnou cenu.

-

Chov zvířat

Chov zvířat 3 , učebnice pro střední
zemědělské školy, CREDIT

Účetnictví

Štohl: Učebnice účetnictví 1

Praxe
Zpracování
zemědělských
produktů
Pěstování
rostlin
Občanská nauka
Ochrana rostlin

Poznámky k pořízení

-

-

Objednává škola na začátku září přímo
od vydavatele za zvýhodněnou cenu
-

-

-

Pěstování rostlin II
Aktuální metodika OCR

Dodává škola
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1.OA
Předmět

Český jazyk a
literatura

Matematika
Anglický jazyk
Německý jazyk
Dějepis
Písemná a
elektronická
kom.
Ekonomika
Základy
přírodních věd
Zbožíznalství
Informační a
komunikační
technologie
Fyzika

Učebnice
Literatura pro 1. ročník středních škol
– učebnice a pracovní sešit,
nakladatelství (obě zkrácené verze,
pracovní sešit musí být nový), Didaktis
Cvičení z pravopisu pro větší školáky V. Styblík a kolektiv
Helusová, D – Matematika, pracovní
sešit pro studenty prvních ročníků SŠ
New Headway Elementary 3rd edition
SB+WB, OUP
Studio D (Fraus) ISBN 80-7238-440-6
pracovní sešit Studio D (Fraus) ISBN
80-7238-544-5
Ekonomika pro obchodní akademie a
ostatní SŠ 1
+ pracovní sešit 1, 2, 3
Banýr, Beneš - Chemie pro střední
školy
doc. ing.Ivan Štoll, CSc. - Fyzika pro
netechnické obory SOŠ a SOU, vydalo
nakladatelství Prometheus

Poznámky k pořízení
Pracovní sešit na literaturu musí být
nový, učebnici a pracovní sešit pro
literaturu je možné na začátku roku
odebrat ve škole za zvýhodněnou cenu
– odebíráme přímo od vydavatele.
Publikace přizpůsobená výuce
matematiky na SŠ, k zakoupení ve
škole.
Učebnice musí být nepopsané.
Objednává škola na začátku září přímo
od vydavatele za zvýhodněnou cenu.
-

-
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2.OA
Předmět

Český jazyk a
literatura

Matematika
Anglický jazyk
Německý jazyk
Konverzace
v anglickém
jazyce
Konverzace
v německém
jazyce
Písemná a
elektronická
kom.

Učebnice
Literatura pro 2. ročník středních škol
– učebnice a pracovní sešit,
nakladatelství (obě zkrácené verze,
pracovní sešit musí být nový), Didaktis
Český jazyk pro SOŠ a SOU,
Nakladatelství Fraus
Helusová, D – Matematika, pracovní
sešit pro studenty druhých ročníků SŠ
New Headway Pre-intermediate 3rd
edition SB+WB, OUP
Studio D (Fraus) ISBN 80-7238-440-6
pracovní sešit Studio D (Fraus) ISBN
80-7238-544-5
Maturita Angličtina, Fragment
+ vlastnoručně vypracované šablony z
projektu
Maturitní témata z německého jazyka
(Fraus) ISBN 80-7238-331-0
-

Ekonomika

Ekonomika pro obchodní akademie a
ostatní SŠ 2
+ pracovní sešit 3, 4

Technika
cestovního
ruchu

Cestovní ruch pro střední školy a
veřejnost

Účetnictví
Občanská nauka
Informační a
komunikační
technologie
Statistika

Štohl: Učebnice účetnictví - 1.díl a
sbírku příkladů k učebnici účetnictví 1.díl
Statistika pro obchodní akademie Ing. Zdeněk Burda

Poznámky k pořízení
Pracovní sešit na literaturu musí být
nový, učebnici a pracovní sešit pro
literaturu je možné na začátku roku
odebrat ve škole za zvýhodněnou cenu
– odebíráme přímo od vydavatele.
Publikace přizpůsobená výuce
matematiky na SŠ, k zakoupení ve
škole.
Učebnice musí být nepopsané.

-

Učebnice musí být nepopsané.

Objednává škola na začátku září přímo
od vydavatele za zvýhodněnou cenu.
Objednává škola na začátku září přímo
od vydavatele za zvýhodněnou cenu
-
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3.OA
Předmět

Český jazyk a
literatura

Matematika
Anglický jazyk
Konverzace
v anglickém
jazyce
Německý jazyk
Konverzace
v německém
jazyce
Písemná a
elektronická
kom.
Ekonomika

Daně
Technika
cestovního
ruchu
Účetnictví
Občanská nauka
Správní právo
Informační a

Učebnice
Literatura pro 3. ročník středních škol
– učebnice a pracovní sešit,
nakladatelství (obě zkrácené verze,
pracovní sešit musí být nový), Didaktis
Cvičení z pravopisu pro větší školáky V. Styblík a kolektiv
Helusová, D – Matematika, pracovní
sešit pro studenty třetích ročníků SŠ
New Headway Pre-intermediate 3rd
edition SB+WB, OUP
Maturita Angličtina, Fragment
+ vlastnoručně vypracované šablony z
projektu
Themen aktuell 1 (Hueber) ISBN 3-19001690-9
pracovní sešit Themen aktuell 1
(Hueber) ISBN 3-19-161690-x
Maturitní témata z německého jazyka
(Fraus) ISBN 80-7238-331-0
Ekonomika pro obchodní akademie a
ostatní SŠ 3
+ pracovní sešit 7, 8
Ekonomika pro obchodní akademie a
ostatní SŠ 3
+ pracovní sešit 6
Cestovní ruch pro střední školy a
veřejnost
Štohl: Učebnice účetnictví - 2.díl a
sbírku příkladů k učebnici účetnictví 2.díl
Ryska R., Puškinová M. – Právo pro
střední školy, EDUKO
-

Poznámky k pořízení
Pracovní sešit na literaturu musí být
nový, učebnici a pracovní sešit pro
literaturu je možné na začátku roku
odebrat ve škole za zvýhodněnou cenu
– odebíráme přímo od vydavatele.
Publikace přizpůsobená výuce
matematiky na SŠ, k zakoupení ve
škole.
-

Učebnice musí být nepopsané.

Učebnice musí být nepopsané.

Objednává škola na začátku září přímo
od vydavatele za zvýhodněnou cenu.
-

Objednává škola na začátku září přímo
od vydavatele za zvýhodněnou cenu
-
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komunikační
technologie
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4.OA
Předmět

Český jazyk a
literatura

Matematika
Anglický jazyk
Konverzace
v anglickém
jazyce
Německý jazyk
Konverzace
v německém
jazyce
Hotelnictví v AJ
Ekonomika

Ekonomie
Ekonomická
cvičení
Bankovnictví a
finance
Účetnictví
Občanská nauka
Správní právo

Učebnice
Literatura pro 4. ročník středních škol
– učebnice a pracovní sešit,
nakladatelství (obě zkrácené verze,
pracovní sešit musí být nový), Didaktis
Cvičení z pravopisu pro větší školáky V. Styblík a kolektiv
Helusová, D – Matematika, pracovní
sešit pro studenty čtvrtých ročníků SŠ
Maturita Activator, Longman
Maturita Angličtina, Fragment
+ vlastnoručně vypracované šablony z
projektu
Themen aktuell 2 (Hueber) ISBN 3-19001691-7
pracovní sešit Themen aktuell 2
(Hueber) ISBN 978-3-19-091691-7
Maturitní témata z německého jazyka
(Fraus) ISBN 80-7238-331-0
prezentace v Power-Pointu
vypracovaná učitelem, učebnice nejsou
Ekonomika pro obchodní akademie a
ostatní SŠ 4
+ pracovní sešit 5, 9
Ekonomika pro obchodní akademie a
ostatní SŠ 4
+ pracovní sešit 9
VŠE Praha: Soubor řešených příkladů z
finančního řízení podniků
Bankovnictví pro střední školy a
veřejnost
Štohl: Učebnice účetnictví - 3.díl a
sbírku příkladů k učebnici účetnictví 2.díl
Ryska R., Puškinová M. – Právo pro
střední školy, EDUKO

Poznámky k pořízení
Pracovní sešit na literaturu musí být
nový, učebnici a pracovní sešit pro
literaturu je možné na začátku roku
odebrat ve škole za zvýhodněnou cenu
– odebíráme přímo od vydavatele.
Publikace přizpůsobená výuce
matematiky na SŠ, k zakoupení ve
škole.
-

Učebnice musí být nepopsané.

Učebnice musí být nepopsané.
Objednává škola na začátku září přímo
od vydavatele za zvýhodněnou cenu.
Objednává škola na začátku září přímo
od vydavatele za zvýhodněnou cenu
-
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1.V
Předmět

Český jazyk a
literatura

Matematika
Biologie
Anglický jazyk
Německý jazyk
Dějepis
Písemná a
elektronická
kom.
Praxe
Chemie
Mechanizace a
doprava

Latina
Informační a
komunikační
technologie
Fyzika

Učebnice
Literatura pro 1. ročník středních škol
– učebnice a pracovní sešit,
nakladatelství (obě zkrácené verze,
pracovní sešit musí být nový), Didaktis
Cvičení z pravopisu pro větší školáky V. Styblík a kolektiv
Helusová, D – Matematika, pracovní
sešit pro studenty prvních ročníků SŠ
Biologie pro gymnázia, J. Jelínek, nové
vydání, nakl. Olomouc
New Headway Elementary 3rd edition
SB+WB, OUP
Studio D (Fraus) ISBN 80-7238-440-6
pracovní sešit Studio D (Fraus) ISBN
80-7238-544-5
Banýr, Beneš - Chemie pro střední
školy
Základy mechanizace 1, Rédl a kol.,
vydavatelství CREDIT
Základy mechanizace 2, Rédl a kol.,
vydavatelství CREDIT
Janíček Z., Tramba M. – Latina pro
studenty oboru veterinářství, G a SOŠ,
Plasy
doc. ing.Ivan Štoll, CSc. - Fyzika pro
netechnické obory SOŠ a SOU, vydalo
nakladatelství Prometheus

Poznámky k pořízení
Pracovní sešit na literaturu musí být
nový, učebnici a pracovní sešit pro
literaturu je možné na začátku roku
odebrat ve škole za zvýhodněnou cenu
– odebíráme přímo od vydavatele.
Publikace přizpůsobená výuce
matematiky na SŠ, k zakoupení ve
škole.
Učebnice musí být nepopsané.
-

Učebnice a pracovní sešit dohromady
dodává škola jako vlastní materiál
v elektronické nebo vytištěné podobě
na začátku školního roku.
-

-
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2.V
Předmět

Český jazyk a
literatura

Matematika
Biologie
Anglický jazyk
Konverzace
v anglickém
jazyce
Německý jazyk
Konverzace
v německém
jazyce
Ekonomika
Chov zvířat
Praxe
Mechanizace a
doprava
Chemie
Výživa zvířat
Občanská nauka
Informační a
komunikační
technologie

Učebnice
Literatura pro 2. ročník středních škol
– učebnice a pracovní sešit,
nakladatelství (obě zkrácené verze,
pracovní sešit musí být nový), Didaktis
Český jazyk pro SOŠ a SOU,
Nakladatelství Fraus
Helusová, D – Matematika, pracovní
sešit pro studenty druhých ročníků SŠ
Biologie pro gymnázia, J. Jelínek, nové
vydání, nakl. Olomouc
New Headway Pre-intermediate 3rd
edition SB+WB, OUP
Maturita Angličtina, Fragment
+ vlastnoručně vypracované šablony z
projektu
Studio D (Fraus) ISBN 80-7238-440-6
pracovní sešit Studio D (Fraus) ISBN
80-7238-544-5
Maturitní témata z německého jazyka
(Fraus) ISBN 80-7238-331-0
Ekonomika pro obchodní akademie a
ostatní SŠ 1
Chov zvířat 1 , učebnice pro střední
zemědělské školy, CREDIT
Banýr, Beneš - Chemie pro střední
školy
-

Poznámky k pořízení
Pracovní sešit na literaturu musí být
nový, učebnici a pracovní sešit pro
literaturu je možné na začátku roku
odebrat ve škole za zvýhodněnou cenu
– odebíráme přímo od vydavatele.
Publikace přizpůsobená výuce
matematiky na SŠ, k zakoupení ve
škole.
-

Učebnice musí být nepopsané.

Učebnice musí být nepopsané.
Objednává škola na začátku září přímo
od vydavatele za zvýhodněnou cenu.
-

Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy
Školní 280, 331 01 Plasy
+420 373 322 115, +420 373 322 134
Email: info@gsplasy.cz
Web: www.gsplasy.cz

3.V
Předmět

Český jazyk a
literatura

Matematika
Anglický jazyk
Konverzace
v anglickém
jazyce
Německý jazyk
Konverzace
v německém
jazyce
Chov zvířat
Praxe
Výživa zvířat
Myslivost
Občanská nauka

Učebnice
Literatura pro 3. ročník středních škol
– učebnice a pracovní sešit,
nakladatelství (obě zkrácené verze,
pracovní sešit musí být nový), Didaktis
Cvičení z pravopisu pro větší školáky V. Styblík a kolektiv
Helusová, D – Matematika, pracovní
sešit pro studenty třetích ročníků SŠ
New Headway Pre-intermediate 3rd
edition SB+WB, OUP
Maturita Angličtina, Fragment
+ vlastnoručně vypracované šablony z
projektu
Themen aktuell 1 (Hueber) ISBN 3-19001690-9
pracovní sešit Themen aktuell 1
(Hueber) ISBN 3-19-161690-x
Maturitní témata z německého jazyka
(Fraus) ISBN 80-7238-331-0
Chov zvířat 2 , učebnice pro střední
zemědělské školy, CREDIT
Penzum, základy znalostí z myslivosti,
nakl. Druckvo, s.r.o.
-

Poznámky k pořízení
Pracovní sešit na literaturu musí být
nový, učebnici a pracovní sešit pro
literaturu je možné na začátku roku
odebrat ve škole za zvýhodněnou cenu
– odebíráme přímo od vydavatele.
Publikace přizpůsobená výuce
matematiky na SŠ, k zakoupení ve
škole.
-

Učebnice musí být nepopsané.

Učebnice musí být nepopsané.
-

Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy
Školní 280, 331 01 Plasy
+420 373 322 115, +420 373 322 134
Email: info@gsplasy.cz
Web: www.gsplasy.cz

4.V
Předmět

Český jazyk a
literatura

Matematika
Anglický jazyk
Konverzace
v anglickém
jazyce
Německý jazyk
Konverzace
v německém
jazyce
Chov zvířat
Praxe
Zpracování
zemědělských
produktů
Občanská nauka
Právo

Učebnice
Literatura pro 4. ročník středních škol
– učebnice a pracovní sešit,
nakladatelství (obě zkrácené verze,
pracovní sešit musí být nový), Didaktis
Cvičení z pravopisu pro větší školáky V. Styblík a kolektiv
Helusová, D – Matematika, pracovní
sešit pro studenty čtvrtých ročníků SŠ
Maturita Activator, Longman
Maturita Angličtina, Fragment
+ vlastnoručně vypracované šablony z
projektu
Themen aktuell 2 (Hueber) ISBN 3-19001691-7
pracovní sešit Themen aktuell 2
(Hueber) ISBN 978-3-19-091691-7
Maturitní témata z německého jazyka
(Fraus) ISBN 80-7238-331-0
Chov zvířat 3 , učebnice pro střední
zemědělské školy, CREDIT
Ryska R., Puškinová M. – Právo pro
střední školy, EDUKO

Poznámky k pořízení
Pracovní sešit na literaturu musí být
nový, učebnici a pracovní sešit pro
literaturu je možné na začátku roku
odebrat ve škole za zvýhodněnou cenu
– odebíráme přímo od vydavatele.
Publikace přizpůsobená výuce
matematiky na SŠ, k zakoupení ve
škole.
-

Učebnice musí být nepopsané.

Učebnice musí být nepopsané.
-

