
 

Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Praha 2, Ječná 33 

seznam učebnic 

školní rok 2017/ 2018 

 

 
obor sociální činnost:  
český jazyk: Čechová, Kraus, Styblík, Svobodová, Český jazyk pro 1. ročník středních odborných škol, 

SPN Praha  

literární výchova: Prokop, V., Dějiny literatury od starověku do poč. 19. stol., nakl. O .K. Soft  

Sochrová, M., Čítanka I. k Literatuře v kostce pro SŠ, nakl. Fragment 2012  

anglický jazyk:  studenti si pořídí učebnici na začátku školního roku, učebnici budeme objednávat hromadně 

(výhodnější cena), bude stát mezi 400 - 500,- Kč  

zdravotní nauka: Nováková I.: Zdravotní nauka 1. díl, nakl. Grada  

psychologie: Kopecká, I.: Psychologie 1. díl, nakl. Grada  

dějepis: Čornej, P.- Dějepis pro střední odborné školy, nakl. SPN  

  Beneš, Z.- Atlas světových dějin 1. díl  

matematika:  Hudcová, Kubičíková – Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ a nástavbové studium, 

nakl. Prometheus  

biologie: Hančová, Vlková – Biologie v kostce pro střední školy; (jednodílná), nakl. Fragment  

pedagogika: Gromnica, R.: Kapitoly z pedagogiky pro střední školy; nakl. Montanex, Ostrava  

pečovatelství: Mlýnková, J.: Pečovatelství 1. díl, nakl. Grada  

křesťanská nauka: při výuce ve třídě bude Bible zapůjčena 

 

 

 

 

obor veřejnosprávní činnost:  

český jazyk: Čechová, Kraus, Styblík, Svobodová, Český jazyk pro 1. ročník středních odborných škol, 

SPN Praha  

literární výchova: Prokop, V., Dějiny literatury od starověku do poč. 19. stol., nakl. O .K. Soft  

Sochrová, M., Čítanka I. k Literatuře v kostce pro SŠ, nakl. Fragment 2012  

anglický jazyk:  studenti si pořídí učebnici na začátku školního roku, učebnici budeme objednávat hromadně 

(výhodnější cena), bude stát mezi 400 - 500,- Kč  

německý jazyk: Direkt I. – Němčina pro střední školy - 1. díl, Polyglot  

matematika:  Hudcová, Kubičíková – Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ a nástavbové studium, 

nakl. Prometheus  

biologie: Hančová, Vlková – Biologie v kostce pro střední školy; (jednodílná), nakl. Fragment  

zeměpis: Školní atlas světa, nakl. Kartografie  

právo: Ryska, R., Puškinová, M., Právo pro střední školy, nakl. Eduko 2014 (3. aktual. a dopl. vydání)  

křesťanská nauka: při výuce ve třídě bude Bible zapůjčena 

 

 

 

V ostatních předmětech se studenti domluví na výukových materiálech s příslušným vyučujícím. 


