
Povinné učebnice a pomůcky pro školní rok 2022-2023 
 

Obor: Veřejnosprávní činnost 
Třída: 1. VS 

Učebnice, které doporučujeme koupit: 

DĚJ: Čornej: Dějepis pro SOŠ, (SPN) 

MAT: Klodner: Sbírka úloh z matematiky pro obchodní akademie a SOŠ 

(OA Vysoké Mýto)  

 Didaktis pracovní sešity – zajistí v září škola 
 

INF:  učebnice si není třeba kupovat     

FYZ: Doporučená (nepovinná) učebnice: Štoll I.:  

                     Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU 

 

Ostatní: 

PEK:  osobní počítač pro domácí přípravu vč. klasické klávesnice, žáci si učebnice 

nekupují, výuka podle výukového programu ZAV; škola jim zprostředkuje 

zakoupení cvičení pro domácí přípravu v programu ZAV (Kč 600,- za celý 

rok, škola inkasuje v srpnu s ostatními platbami). 

ZEM:    Školí atlas světa (žáci mají ve škole školní sadu, nic si nekupují) 

 

Učebnice, které bude škola v září hromadně objednávat: 

ANJ:             Maturita Solutions Pre-Intermediate SB a WB, 3. vydání (platba v září) 

ČEJ:  bude upřesněno v září  

DLU:  bude upřesněno v září   

VES:    Malast, Svoboda a kol.: Průvodce světem práva 2022 (EDUKO) cca Kč 400,-  

(využití pro celé studium, platba v září) 

EKO:   Klínský a kol.: Ekonomika 1 + 2 (EDUKO 2022) cca Kč 370,- (platba v září) 

 

 

Učebnice pro výuku druhého cizího jazyka:  

RUJ začátečníci:  Jelínek: Raduga po novomu 1 učebnice + pracovní sešit, (Fraus). 

Doporučujeme počkat na rozřazení do skupin. 

RUJ pokročilí:  Raduga po novomu  2 učebnice + pracovní sešit. Doporučujeme 

počkat na rozřazení do skupin. 

NEJ pokročilí:  d.leicht 1 (nakladatelství Klett) – zatím nekupovat 
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NEJ začátečníci:  d.leicht 1 (nakladatelství Klett) – zatím nekupovat 

ITJ začátečníci:  Bahníková A.: Italština. Nakladatelství LEDA /objednáme hromadně se 

slevou/ 

ŠPJ začátečníci:  Brožová K., Ferrer Peñaranda C.: Aventura nueva 1 (A1-A2) – 

učebnice s pracovním sešitem + CD MP3 - Rok vydání: 2018 - 

objednáme hromadně se slevou. 

ŠPJ pokročilí:  Brožová K., Ferrer Peñaranda C.: Aventura nueva 1 (A1-A2) – 

učebnice s pracovním sešitem + CD MP3 - Rok vydání: 2018 - 

objednáme hromadně se slevou. 

FRJ začátečníci On y va 1 
 
 
 
Třída: 2. VS 
Povinné učebnice a pomůcky: 

 
ČEJ:  bude upřesněno v září  
DLU:  bude upřesněno v září  
DĚJ:  Čornej, Petr - Dějepis pro SOŠ /SPN/  - již mají  
MAT: Klodner: Sbírka úloh z matematiky pro obchodní akademie a SOŠ 

(OA Vysoké Mýto)  
 Didaktis pracovní sešity – zajistí v září škola 
 

TEV:  sportovní oblečení 
INF:  učebnice není potřeba kupovat 
FRJ:  On y va 1 
ANJ:  Maturita Solutions Pre-Intermediate, 3. vydání. Učebnice objednává škola 
                     hromadně se slevou na začátku školního roku. 
RUJ:  Raduga po novomu 2 – učebnice + prac. sešit 
                     Raduga po novomu 3 – učebnice + pracovní sešit 
ITJ:               Bahníková A.: Italština. Nakladatelství LEDA 
ŠPJ:             Brožová K., Ferrer Peñaranda C.: Aventura nueva 2 (A1-A2) – učebnice  
                     s pracovním sešitem + CD MP3 - Rok vydání: 2018 - objednáme hromadně  
                     se slevou. 
 
CHE:  Periodická tabulka prvků (povinná) 
NEJ:  pokročilí, začátečníci : d.leicht 2 (nakladatelství Klett) – zatím nekupovat 
VES:    stávající učebnice Malast, Svoboda a kol.: Průvodce světem práva (EDUKO)  

 
 
Učebnice, které bude škola hromadně objednávat: 
PEK:  Rozhledy online – zatím zdarma 
UČE:  objedná škola ve 2. pololetí (žáci hradí cca 300 Kč) 
DAS:  Klínský a kol.: Ekonomika 3  (EDUKO 2022), cca Kč 200,-, platba v září 

 
 



 
Třída: 3. VS 
Povinné učebnice a pomůcky: 

 
ČEJ:  bude upřesněno 
DLU:  bude upřesněno 
 
TEV:  sportovní oblečení 
UČE:  Účetnictví pro úplné začátečníky 2022 (již zakoupeno, zůstává) 
INF:  učebnice není potřeba kupovat 
FRJ:  On y va 1 
ANJ:  Maturita Solutions Intermediate, 3. vydání (škola objednává hromadně se 
slevou). 
NEJ:  pokročilí, začátečníci – d.leicht 3 – zatím nekupovat 
MAT:  stávající učebnice  
RUJ:  Raduga po novomu 3 nebo 4 – učebnice + pracovní sešit 
ITJ:               Bahníková A.: Italština. Nakladatelství LEDA 
ŠPJ:             Brožová K., Ferrer Peñaranda C.: Aventura nueva 2 (A1-A2) – učebnice  
                     s pracovním sešitem + CD MP3 - Rok vydání: 2018 - objednáme hromadně 
                     se slevou. 
 
DAS:   stávající učebnice Klínský a kol.: Ekonomika 3 (Eduko) 

EKO:  Klínský a kol.: Ekonomika 4 (EDUKO 2022), cca 170 Kč, objedná škola,  

                     platba v září 

VES:    stávající učebnice Malast, Svoboda a kol.: Průvodce světem práva (EDUKO)  

 
Učebnice, které bude škola v září hromadně objednávat: 
PEK:  Rozhledy online – zatím zdarma 
 
 
 
Třída: 4. VS 
Povinné učebnice a pomůcky: 

RUJ:  Jelínek: Raduga po novomu 5  učebnice + pracovní sešit, (Fraus)   
FRJ:  ÉCHO A2 – Méthode de français – učebnice + pracovní sešit 
MAT: stávající učebnice 
TEV:  sportovní oblečení 
UČE:  Účetnictví pro úplné začátečníky 2021 (již zakoupeno, zůstává); link. blok A5 
INF:  učebnice není potřeba kupovat  
PEK:  Písemná a elektronická komunikace pro SŠ 
PAM:  zápisky učitele  
DLU:  Literatura pro 4. roč., pracovní sešit (Didaktis) bude zakoupeno v září 
ČEJ:  Komunikace v českém jazyce pro SŠ, Didaktis + PS (již koupeno) 
ANJ:  Maturita Solutions Intermediate, 3. vydání (škola objednává hromadně). 
Případně dle potřeby také Oxford Exam Trainer nebo Maturita Activator (škola objednává 
hromadně). 
 
NEJ: pokročilí, začátečníci – d.leicht 3 (Klett) 
 
ITJ:               Bahníková A.: Italština. Nakladatelství LEDA 
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ŠPJ:             Brožová K., Ferrer Peñaranda C.: Aventura nueva 2 (A1-A2) – učebnice  
                     s pracovním sešitem + CD MP3 - Rok vydání: 2018 - objednáme hromadně  
                     se slevou. 
 
VEF, EKO:  stávající učebnice Klínský a kol.: Ekonomika 3 (EDUKO)  

VES: stávající učebnice Malast, Svoboda: Průvodce světem práva (EDUKO) 
 


