
1 
 

Seznam pomůcek a doporučené literatury pro 1. ročník - obor 
Moderní informační technologie (MIT) a Mechanik elektronik (ME) 

 

Předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA: 
1. Sešit A5, linkovaný (český jazyk) 

2. Sešit A4, linkovaný (slohové práce) 

3. Sešit A4, linkovaný (literatura) 

 

Učebnice: 
1. Literatura: škola zajistí učebnici  

 
Pracovní sešit pro 1. ročník od nakladatelství Taktik, barevný, cena 149Kč, peníze prosím doneste 
hned první školní den, děkujeme. 
Tato učebnice je: 

 V souladu s RVP 
 Je vhodná k přípravě na maturitu 
 Využívá literární teorii k analýze textu a jeho interpretaci 
 Obsahuje slovník literárních pojmů a přehled žánrů 
 Je propojena s filmem, hudbou, architekturou i malířstvím 

 
Obsahuje kapitoly: 

 
 Umění a literatura 

 Starověká literatura 

 Starověká antická literatura 

 Středověká evropská literatura 

 Středověká česká literatura 

 Renesance a humanismus 

 Baroko 

 Klasicismus, osvícenství a preromantismus 

 
2. Český jazyk: žák si sám zajistí učebnici – Český jazyk v kostce pro SŠ (Marie Sochrová, 

aktualizované vydání z roku 2009, nakladatelství FRAGMENT) 
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MAT a FYZ 
Žákům doporučujeme do matematiky brožuru „Odmaturuj z matematiky“ z nakladatelství Didaktis, a 
„Sbírka úloh z matematiky“ z nakladatelství Prometheus. Žáci by měli mít A4 nelinkovaný sešit a 
kalkulačku.  
 
Do fyziky doporučujeme brožuru „Odmaturuj z fyziky“. Sešit A4 nelinkovaný nebo čtverečkovaný. 
Nezbytně nutná je kalkulačka 
 

       
 

 
 
Předmět PRAXE: 
Montérky nejlépe jednodílné s laclem, obyčejné, raději větší, boty sandály s pevnou patou nebo 
tenisky, ve 3. nebo 4. čtvrtletí mají  ruční dílny (podle skupiny) tam pevnější obuv (polobotky). 
Sešity a další pomůcky upřesní vyučující v úvodní hodině předmětu. 
 
 

Anglický jazyk: 
 Sešity dle požadavku pedagoga 

 Life Vision Pre-Intermediate Student's Book (EAN9780194080286     ISBN0194080285) 

 Life Vision Pre-Intermediate Workbook (EAN9780194080392   ISBN0194080390) 
 

 
Odkazy na e-shop s učebnicemi: 
https://www.megabooks.cz/p/19290957/life-vision-pre-intermediate-workbook-cz-with-online-practice 

https://www.megabooks.cz/p/19290958/life-vision-pre-intermediate-
students-book-with-ebook-cz 

 
Obě učebnice stojí dohromady cca 800 Kč a žáci si je budou kupovat 
sami tak, aby je měli k dispozici již od začátku školního roku. 
 
Doporučujeme ještě: 

 Slovník v mobilu či papírový slovník 

 Časopis Bridge 
 
 
 

 
 

https://www.megabooks.cz/p/19290957/life-vision-pre-intermediate-workbook-cz-with-online-practice
https://www.megabooks.cz/p/19290958/life-vision-pre-intermediate-students-book-with-ebook-cz
https://www.megabooks.cz/p/19290958/life-vision-pre-intermediate-students-book-with-ebook-cz
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Chemie a ekologie: 
Doporučené učebnice pro střední školy: 

 Blažek, Fabini – Chemie  

 Banýr, Beneš – Chemie pro střední školy 

     
Periodická tabulka oboustranná 
Sešit A4 linkovaný (40 stran) 
 

Tělesná výchova: 
Cvičební úbor = sportovní halová obuv, trenýrky a tričko, příp. v chladnějším období tepláky 

 
Odborné předměty: 
Obecně lze říct, že vyučující každého odborného předmětu na úvodních hodinách řekne žákům své 
požadavky ohledně sešitu a doporučené literatury. Pro výuku využíváme i školní LMS systém 
MOODLE, kde mají žáci k dispozici velké množství aktuálních informačních zdrojů, učebnic v pdf 
formátu a on line učebních výukových kurzů. Dále učitelé připravují pro  žáky nejaktuálnější 
informační zdroje a tutoriály v různých podobách. Odborné IT poznatky se velmi rychle mění a 
učebnice velmi rychle se stávají neaktuálními. Proto naši učitelé pro žáky neustále připravují 
aktualizované verze studijních informačních zdrojů. 
Nejběžněji používanými sešity pro odborné předměty jsou A4 nebo A5 40 listů nelinkovaný (upřesní 
vyučující). 
Jako příklad uvádíme doporučenou literaturu do předmětu Algoritmizace a PWA nebo WWW. 
Algoritmizace - autorka Jana Pšenčíková 
HTML5 a CSS3, Tvorba www stránek v HTML a CSS – kolektiv autorů. 
 

       
 
V kamenných prodejnách i v internetových e-shopech lze zakoupit velké množství odborné literatury. 
Žáci na úvodních hodinách dostanou velmi přesné informace o vhodných učebnicích.  
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Zamykatelné šatní skřínky v hlavní budově školy: 
Žáci oborů MIT si zakoupí v předstihu kvalitní visací zámek s průměrem závleku 6 až 8 mm. Náhradní 
klíč od zámku doporučujeme uložit u školníka v případě zapomenutí klíčku nebo ztráty je možné se 
do šatní skřínky dostat bez zničení zámku. 
 

 
 
Žáci oboru ME budou používat šatní skřínky s vestavěným zámkem. Klíče obdrží první den od třídního 
učitele. 
 
 
 
 


