
Pomůcky a učebnice pro 1. ročník 2021/2022 

Obor: Stavitelství – Pozemní stavitelství a architektura 

 

Pomůcky ke studiu  

Pomůcky si zajistí žák sám  

 kalkulačka (s logaritmy, s goniometrickými funkcemi a převody úhlů, např. CASIO FX 350 ES 
PLUS) 

 rýsovací potřeby (trojúhelník 45ْ s ryskou, trojúhelník 30ْ, pravítko 30 cm, kružítko) 

 šablona na kružnice (bubliny) 

 příložník  

 mikrotužka, guma, nůžky 

 psací potřeby, sešity dle pokynů vyučujících 

 sada 4 popisovačů (černá) tl. 0,1 – 0,3 – 0,5 – 0,7 mm 

 plášť do laboratoře učebny chemie 

 

Učebnice ke studiu 

Učebnice si zajistí žák sám 

1. MATURITA SOLUTIONS Pre-Intermed. Student´s Book Third Edition ISBN 978-0-19-451057-8  

2. MATURITA SOLUTIONS Pre-Intermediate Workbook Third Edition ISBN 978-0-19- 451060-8 

3. časopis GATE ISSN 2533-4352 

4. NOVÁ Literatura pro střední školy (učebnice pro 1.ročník) ISBN 978-80-7563-194-7 

5. NOVÁ Literatura pro střední školy (pracovní sešit pro 1. ročník) ISBN 978-80-7563-105-3 

6. Dějepis pro střední odborné školy: České a světové dějiny ISBN  9788072355808 

7. Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření ISBN 9788072351046 

8. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ ISBN 978-80-7196-481-0 

9. Odborné kreslení pro SPŠ stavební ISBN 978-80-247-3635-8 

10. Pozemní stavitelství I pro střední školy se staveb. zaměř. ISBN 978-80-86817-49-1 

11.  Cvičení z pos. Stav.(1. a 2.) konstrk. Cvičení ( 3. a 4. roč.) SPŠS ISBN 978-80-86817-23-1 

 
 

  



Tyto výše uvedené učebnice je možné získat : 

A) na librio.cz . Tuto možnost pro Vás škola domluvila pro lehčí nákup potřebných učebnic: potřebné 

kroky: 

1) Vyhledání stránky librio.cz 

2) Zadání PIN (obdrží rodiče při schůzce rodičů 21. 6. 2021) 

3) Platba  on-line kartou nebo převodem z bankovního účtu 

4) Učebnice žák obdrží v září ve škole 

Nabídka je platná od 21.6. – 10.7. 2021 

 

B ) na  burze učebnic na Facebooku a to přihlášením do veřejné skupiny Burza učebnic a pomůcek žáků 

SPŠ a VOŠ Příbram 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Poznámka 

Tyto učebnice zajistí škola v září pro všechny žáky 2021 z důvodu předem dohodnutých dlouhodobých 

objednávek a výhodnosti ceny.  

1. Adámková, P. a kol.: Komunikace v českém jazyce pro SŠ, Didaktis, UČEBNICE  
2. Adámková, P. a kol.: Komunikace v českém jazyce pro SŠ, Didaktis, PRACOVNÍ SEŠIT 
3. Matematika pro spolužáky:    Základní poznatky - učebnice a prac. Sešit 
4. Matematika pro SŠ:  2.díl Výrazy, rovnice a nerovnice;  nakl. Didaktis - učebnice a prac. Sešit 
5. Matematika pro SŠ:  4.díl Funkce I;  nakl. Didaktis  -  učebnice a prac. Sešit 
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