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Obecné informace 
• řadu učebnic bude možné zakoupit na začátku školního roku od žáků letošních prvních 

a druhých ročníků 
• dále je možné učebnice zakoupit 

o v antikvariátech (použité učebnice) 
o v prodejnách knih (nové učebnice) 

 
Obor Praktická sestra 
Český jazyk a literatura 

• České Budějovice: 
o Nová literatura 1 – učebnice (Taktik) 
o Nová literatura 1 – pracovní sešit (Taktik) 
o Nová čítanka 1 pro střední školy (Taktik) 
o Český jazyk pro SOŠ – učebnice (Taktik),  dostupná v září 2022 
o Český jazyk pro SOŠ – pracovní sešit (Taktik), dostupná v listopadu 2022 

• Detašované pracoviště Prachatice: 
o Sochrová: Literatura v kostce pro SŠ (Fragment) 
o Sochrová: Čítanka I. k Literatuře v kostce  (Fragment) 
o Sochrová: Český jazyk v kostce (Fragment) 

• Detašované pracoviště Strakonice (nakupují hromadně na začátku šk. roku): 
o Komunikace v českém jazyce pro střední školy (učebnice), Didaktis 2018 
o Literatura pro 1. ročník středních škol, zkrácená verze (učebnice), Didaktis 2011 

• 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 – netýká se detašovaného pracoviště Prachatice!!! 
• FALLA, Tim - A DAVIES, Paul: Maturita Solutions Elementary, Student´s Book + Workbook, 

Musí to být 3. vydání - THIRD EDITION! – učebnice můžete zakoupit ve specializovaném 
obchodě Oxford Bookshop (Plachého 302/20) v Českých Budějovicích. Pro poskytnutí slevy 
nahlaste, že jste žáky SZŠ. 

Latinský jazyk 
• Štixová, I.: Úvod do latinsko-řecké medicínské terminologie (učebnice bude možné zakoupit na 

začátku školního roku ve školní knihovně) 
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 nechemického zaměření 

Biologie 
• Odmaturuj z biologie, Didaktis  

Somatologie 
• Učebnice bude vyřešena na začátku školního roku 

Ošetřovatelství 
• Kelnarová, J.: Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 1. díl (je možné objednat hromadně 

na začátku školního roku) 
 
Obor Asistent zubního technika 
Český jazyk a literatura 

• Nová literatura 1 – učebnice (Taktik) 
• Nová literatura 1 – pracovní sešit (Taktik) 
• Nová čítanka 1 pro střední školy (Taktik) 
• Český jazyk pro SOŠ – učebnice (Taktik),  dostupná v září 2022 
• Český jazyk pro SOŠ – pracovní sešit (Taktik), dostupná v listopadu 2022 
• 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 3. vydání - THIRD EDITION! – učebnice můžete zakoupit ve specializovaném 
obchodě Oxford Bookshop (Plachého 302/20) v Českých Budějovicích. Pro poskytnutí slevy 
nahlaste, že jste žáky SZŠ. 

Latinský jazyk 
• Štixová, I.: Úvod do latinsko-řecké medicínské terminologie (učebnice bude možné zakoupit na 

začátku školního roku ve školní knihovně) 
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 nechemického zaměření 

Biologie 
• Odmaturuj z biologie, Didaktis  

Somatologie a stomatologie 
• Učebnice bude vyřešena na začátku školního roku 

Požadavky komise zubních techniků 
• zdravotní obuv – bílá s páskou přes patu 

 



Obor Laboratorní asistent 
Český jazyk a literatura 

• Nová literatura 1 – učebnice (Taktik) 
• Nová literatura 1 – pracovní sešit (Taktik) 
• Nová čítanka 1 pro střední školy (Taktik) 
• Český jazyk pro SOŠ – učebnice (Taktik),  dostupná v září 2022 
• Český jazyk pro SOŠ – pracovní sešit (Taktik), dostupná v listopadu 2022 
• 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 3. vydání - THIRD EDITION! – učebnice můžete zakoupit ve specializovaném 
obchodě Oxford Bookshop (Plachého 302/20) v Českých Budějovicích. Pro poskytnutí slevy 
nahlaste, že jste žáky SZŠ. 

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 
• Odstrčil, J.: Chemie pro zdravotnické školy I. 

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) 
První pomoc 

• Beránková, M.: První pomoc, Informatorium, 2002 (učebnice pro střední zdravotnické školy) 
(je možné objednat hromadně na začátku školního roku) 

 
Obor Zdravotnické lyceum 
Český jazyk a literatura 

• Nová literatura 1 – učebnice (Taktik) 
• Nová literatura 1 – pracovní sešit (Taktik) 
• Nová čítanka 1 pro střední školy (Taktik) 
• Český jazyk pro SOŠ – učebnice (Taktik),  dostupná v září 2022 
• Český jazyk pro SOŠ – pracovní sešit (Taktik), dostupná v listopadu 2022 
• 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 3. vydání - THIRD EDITION! – učebnice můžete zakoupit ve specializovaném 
obchodě Oxford Bookshop (Plachého 302/20) v Českých Budějovicích. Pro poskytnutí slevy 
nahlaste, že jste žáky SZŠ. 

Německý jazyk 
• Direkt interaktiv 1, Klett, 2019 – učebnice budou objednány hromadně na začátku školního roku – 

žáci budou mít na ně slevu  
Latinský jazyk 

• Štixová, I.: Úvod do latinsko-řecké medicínské terminologie (učebnice bude možné zakoupit na 
začátku školního roku ve školní knihovně) 

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., používá se během výuky 
• Benešová a kol., Odmaturuj z chemie, doporučená 
• Růžičková K., Kotlík B., Chemie v kostce, doporučená 

Biologie 
• Jelínek, Zicháček: Biologie pro gymnázia, používá se ve výuce 
• Benešová a kol., Odmaturuj z biologie, doporučená 

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 
• Atlas ČR 


