Seznam učebnic
pro první ročníky
školní rok 2017/2018

•
•

Obecné informace

učebnice je možné zakoupit
o v prodejnách knih (nové učebnice)
o antikvariátech (použité učebnice)
řadu učebnic bude možné též zakoupit na začátku školního roku od žáků letošních prvních a
druhých ročníků

Obor Zdravotnický asistent
Český jazyk a literatura
• Prokop, V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O. K. - Soft Sokolov
• Sochrová, M.: Čítanka I, Fragment Praha
• Sochrová, M.: Český jazyk v kostce, Fragment Praha (aktualizované vydání 2009)
• doporučená četba na prázdniny:
o Olbracht, I.: Biblické příběhy (nebo jiné beletristické zpracování Bible)
o Petiška, E.: Staré řecké báje a pověsti (nebo jiné zpracování řeckých bájí)
Anglický jazyk
• FALLA, Tim - A DAVIES, Paul: Maturita Solutions Elementary, Student´s Book + Workbook,
Musí to být SECOND EDITION!
Německý jazyk
• Direkt neu 1 – učebnice budou objednány hromadně na začátku školního roku – žáci budou mít na
ně slevu
Latinský jazyk
• Seinerová, V.: Latina, úvod do latinské terminologie (pro střední školy se zdravotnickým
zaměřením)
Dějepis
• Čornej, P.: Dějepis pro střední odborné školy (pro 1. a 2. ročníky)
Občanská nauka
• Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, 2015
Matematika
• Calda, E.: Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 1., 2. a 3. díl, Prometheus, 2002
• Jirásek, Braniš: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a studijní obory SOU, 1. část
Fyzika
• Štoll, I.: Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 2001
• Miklasová, V.: Fyzika – sbírka úloh pro SOŠ a SOU
Chemie
• Blažek, Fabini: Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU netechnického zaměření
Biologie
• Odmaturuj z biologie, Didaktis
Somatologie
• Dylevský, I.: Somatologie, Epava Olomouc, 2000 (učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské
studium) (je možné objednat hromadně na začátku školního roku)
Ošetřovatelství
• Kelnarová, J.: Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty 1. ročník (je možné objednat hromadně
na začátku školního roku)
Obor Asistent zubního technika
Český jazyk a literatura
• Prokop, V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O. K. - Soft Sokolov
• Sochrová, M.: Čítanka I, Fragment Praha
• Sochrová, M.: Český jazyk v kostce, Fragment Praha (aktualizované vydání 2009)
• doporučená četba na prázdniny:
o Olbracht, I.: Biblické příběhy (nebo jiné beletristické zpracování Bible)
o Petiška, E.: Staré řecké báje a pověsti (nebo jiné zpracování řeckých bájí)
Anglický jazyk
• FALLA, Tim - A DAVIES, Paul: Maturita Solutions Elementary, Student´s Book + Workbook,
Musí to být SECOND EDITION!

Latinský jazyk
• Seinerová, V.: Latina, úvod do latinské terminologie (pro střední školy se zdravotnickým
zaměřením)
Občanská nauka
• Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, 2015
Dějepis
• Čornej, P.: Dějepis pro střední odborné školy (pro 1. a 2. ročníky)
Matematika
• Calda, E.: Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 1., 2. a 3. díl, Prometheus, 2002
• Jirásek, Braniš: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a studijní obory SOU, 1. část
Fyzika
• Štoll, I.: Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 2001
• Miklasová, V.: Fyzika – sbírka úloh pro SOŠ a SOU
Chemie
• Blažek, Fabini: Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU netechnického zaměření
Biologie
• Odmaturuj z biologie, Didaktis
Somatologie a stomatologie
• Dylevský, I.: Somatologie, Epava Olomouc, 2000 (učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské
studium) (je možné objednat hromadně na začátku školního roku)
Odborné předměty (KRM, PRT, SPR, STO)
• Mazánek, J.: Zubní lékařství - Propedeutika, Grada, 2014 (možno hromadně objednat v září,
množstevní sleva)
Požadavky komise zubních techniků
• nákup modelačních nástrojů (cena cca 2.000 Kč, nabídky prostřednictvím obchodních zástupců
v naší škole začátkem září)
• pomůcky na KrM – technická pera tl. 0,25 mm a 0,5 mm (podrobnosti v září od vyučujícího)
• zdravotní obuv – bílá s páskou přes patu
Obor Masér sportovní a rekondiční
Český jazyk a literatura
• Prokop, V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O. K. - Soft Sokolov
• Sochrová, M.: Čítanka I, Fragment Praha
• Sochrová, M.: Český jazyk v kostce, Fragment Praha (aktualizované vydání 2009)
• doporučená četba na prázdniny:
o Olbracht, I.: Biblické příběhy (nebo jiné beletristické zpracování Bible)
o Petiška, E.: Staré řecké báje a pověsti (nebo jiné zpracování řeckých bájí)
Anglický jazyk
• FALLA, Tim - A DAVIES, Paul: Maturita Solutions Elementary, Student´s Book + Workbook,
Musí to být SECOND EDITION!
Latinský jazyk
• Seinerová, V.: Latina, úvod do latinské terminologie (pro střední školy se zdravotnickým
zaměřením)
Dějepis
• Čornej, P.: Dějepis pro střední odborné školy (pro 1. a 2. ročníky)
Občanská nauka
• Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, 2015
Matematika
• Calda, E.: Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 1., 2. a 3. díl, Prometheus, 2002
• Jirásek, Braniš: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a studijní obory SOU, 1. část
Fyzika
• Štoll, I.: Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 2001
• Miklasová, V.: Fyzika – sbírka úloh pro SOŠ a SOU
Chemie
• Blažek, Fabini: Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU netechnického zaměření

Biologie
• Odmaturuj z biologie, Didaktis
Somatologie a kineziologie
• Dylevský, I.: Somatologie, Epava Olomouc, 2000 (učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské
studium)
Rekondice a regenerace
• Haladová, E.: Vyšetřovací metody hybného ústrojí, IDVZP Brno, 1997 (je možné objednat
hromadně na začátku školního roku)
Obor Zdravotnické lyceum
Český jazyk a literatura
• Prokop, V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O. K. - Soft Sokolov
• Sochrová, M.: Čítanka I, Fragment Praha
• Sochrová, M.: Český jazyk v kostce, Fragment Praha (aktualizované vydání 2009)
• doporučená četba na prázdniny:
o Olbracht, I.: Biblické příběhy (nebo jiné beletristické zpracování Bible)
o Petiška, E.: Staré řecké báje a pověsti (nebo jiné zpracování řeckých bájí)
Anglický jazyk
• FALLA, Tim - A DAVIES, Paul: Maturita Solutions Elementary, Student´s Book + Workbook,
Musí to být SECOND EDITION!
Německý jazyk
• Direkt neu 1 – učebnice budou objednány hromadně na začátku školního roku – žáci budou mít na
ně slevu
Latinský jazyk
• Seinerová, V.: Latina, úvod do latinské terminologie (pro střední školy se zdravotnickým
zaměřením)
Dějepis
• Čornej, P.: Dějepis pro střední odborné školy (pro 1. a 2. ročníky)
Občanská nauka
• Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, 2015
Matematika
• Bušek, Calda: Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky
• Pomykalová: Matematika pro gymnázia – Planimetrie
• Charvát, Zhouf, Boček: Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice
• Janeček, F.: Sbírka úloh pro SŠ – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
• Jirásek, F.: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a studijní obory SOU 1. část
Fyzika
• Lepil a kol.: Fyzika pro střední školy I (lze koupit od žáků vyšších ročníků)
• Miklasová, V.: Fyzika – sbírka úloh pro SOŠ a SOU
Chemie
• Odstrčil, J.: Chemie pro zdravotnické školy I. (hromadně objednána na začátku školního roku,
cena cca 200 Kč)
Biologie
• Jelínek, Zicháček: Biologie pro gymnázia
• Klíč k určování půdních bezobratlých živočichů, www.rezekvitek.cz, 26 Kč
• Klíč k určování sladkovodních bezobratlých živočichů, www.rezekvitek.cz, 26 Kč
• Klíč k určování našich trav, www.rezekvitek.cz, 35 Kč
• Klíč k určování hmyzu, www.zooliberec.cz/divizna, 10 Kč
(klíče lze objednat hromadně na začátku školního roku - cca 100 Kč = cena klíčů + rozpočítané
náklady na poštovné)
Zeměpis
• Anděl, Bičík, Havlíček a kol.: MAKROREGIONY SVĚTA. Nakladatelství České geografické
společnosti, s.r.o., Praha 2010. (Schváleno MŠMT čj. 16174/08-23).
• ATLAS SVĚTA

