
 

 

Doporučené učebnice a pomůcky pro I. ročníky ve šk. r. 2019/2020 

 

Společné pro všechny obory – žáci si zajišťují sami, pokud není uvedeno jinak: 

 

Český jazyk a literatura 

Požadovaná učebnice:  

Literatura pro střední školy s ukázkami literárních děl, učebnice pro 1. ročník + pracovní sešit, 

nakladatelství TAKTIK 

Český jazyk v kostce pro SŠ, nakladatelství FRAGMENT 

         Linkovaný sešit A4 2x, jeden silný, jeden slabší 

         Linkovaný sešit A5 1x  

 

Dějepis 

Požadovaná učebnice: Petr Čornej a kol., DĚJEPIS pro střední odborné školy. Nakl. SPN, 

Praha: 2006. 

 

Občanská nauka 

Požadovaná učebnice: Kolektiv autorů, Odmaturuj! ze společenských věd. , 

nakladatelství: DIDAKTIS (nové vydání 1.1.2015). ISBN 978-80-7358-243-2   

Sešit A5 – 1ks. 

 

Anglický jazyk 

Učebnice:   GATEWAY TO MATURITA B1, druhá edice/2nd edition 

Pracovní sešit:  GATEWAY TO MATURITA B1, druhá edice/2nd edition 

Cena za oba kusy 580,- Kč 



 

 

Učebnice přiveze dealer vydavatelství Macmillen a nabídne je k přímému prodeji. Datum 

bude upřesněno. Učebnice pokryje výuku v 1. a 2. ročníku. 

Časopis Gate/Bridge,  přibližná cena 220,- Kč,  bude upřesněna. 

Linkovaný sešit formátu A4. 

 

Informační a komunikační technologie 

Libovolný sešit A4. 

Dějiny výtvarné kultury 

Složka na eurofolie A4. 

 

Tělesná výchova 

Cvičební úbor (tričko, šortky, tepláky dle počasí + tenisky – nejlépe s bílou podrážkou). Zimní 

brusle, cyklistická přilba. 

 

Ostatní pomůcky 

-  jednoduchá kalkulačka, rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, kružítko, obyčejné tužky – 

tvrdé a měkké).  

 

Požadavky na učebnice do ostatních předmětů budou upřesněny během prvních vyučovacích 

hodin. Pro všeobecně-vzdělávací předměty škola používá na trhu běžně dostupné učebnice. 

Pro odborné předměty škola používá interní výukové materiály, které si žáci mohou na své 

náklady kopírovat. 

 

Dále je třeba si připravit: 

‐ zálohu na čip do školní jídelny 115,-Kč  



 

 

‐ 200,-Kč na zakoupení čipu pro vstup do školy (pokud žák nevlastní kartu ISIC viz informace 

k vydání karty) 

‐ přezůvky 

‐ malý visací zámek na šatní skříňku 

‐ osobní doklady pro vyplnění osobních listů (občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny) 

- poplatek do Klubu přátel školy ve výši 500,- na školní rok (bude vybírán v hotovosti třídními 

učiteli nebo platba možná na účet klubu 2501489093/2010 platba v měsíci říjnu) 

- každá třída bude vybírat peníze na kopírovací kartu za třídu (kartu je možné pořídit také pro 

jednotlivce), základní vklad cca 100,- 

- každá třída má svůj třídní fond, do kterého v průběhu studia vybírá peníze, výše příspěvku do fondu 

si třída stanoví sama v úvodních třídnických hodinách 

 

 

Konkrétní požadavky pro jednotlivé obory 

 

Obor Multimediální tvorba 

Flash disk – rychlost 3.0, kapacita min.32 GB, fixativ, SD karta – Class 10 (akutně třeba až 

v druhém ročníku studia, stejně jako externí disk). Ve vyšších ročnících pak je doporučen 

vlastní fotoaparát, notebook.. 

Výtvarná příprava/Figurální kreslení 

Tužky různé tvrdosti (1, B2, B3, B4), plastická guma a tvrdá guma, skicák měkkých papírů A4, 

přírodní uhel, pastelky (základní řada), akvarelové barvy, štětce kulaté i ploché, lepicí páska, 

nůžky, 10 kartonů A1. 

Základy typografie 

Černý permanentní fix (tenký, střední, široký), tuš černá, pero (násadka + špička), pravítko, 

tužka, guma, měkké papíry (bílý blok) A4, tvrdé papíry (bílý blok) A4. 



 

 

Informační a multimediální tvorba 

Sešit nelinkovaný!!! A5, tužku, propiska (modrá, červená, zelená), úhloměr. 

 

Animace 

Sešit bez linek A5, propiska, tužka, pravítko, červená (propiska), zelená (propiska). 

 

 

 

Obor Užitá malba se zaměřením na design interiéru 

Perspektivní zobrazování 

1. Pořadač - pákový nebo s kroužky, šíře 3,5 cm, 1 ks 
2. Euroobal A4 na zakládání studijních textů a pracovních listů, cca 20 ks 
3. Trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko - 30 cm 
4. Úhloměr 
5. Tužky - tvrdost 2H, H, F, HB, B, 2B 
6. Barevné zvýrazňovače, guma 

 

Textilie a materiály 

Pro první i druhý ročník požadujeme, aby si žáci pořídili rychlovazač (desky s kroužkovou 

vazbou) a cca 30 fólií, nůžky a lepidlo na vzorečky.  

 

Technická cvičení, Technologická příprava 

Sada olejových barev (UMTON) 

Akvarelové barvy 

Štětce na akvarel 

Štětce na olejomalbu a akryl 

Velký štětec na šepsovaní 



 

 

Papírovou lepící pásku 

Akvarelový blok 

Požadavky na předmět VPŘ a FK: 

Plastická guma 

Přírodní úhly 

Tužky HB, B řada 

Suchý pastel 

Akvarelové barvy 

Štětce (syntetické na akvarel) 

4 kolíčky (na uchycení papíru k desce) 

Lepící páska 

 

 

Obor Modelářství a návrhářství oděvů 

 

Technologie 

Průsvitné desky s kroužkovou vazbou (užší hřbet, cena asi 35 Kč), eurosložky na zakládání 

jednotlivých listů (nebo celků) studijních textů do desek cca 30ks, pravítko, tužku, gumu, 

nůžky na papír, lepidlo -  malé balení, pastelky na vytahování linií v nákresech – červená, 

zelená, žlutá, modrá. 

 

Konstrukce oděvů 

kvalitní kružítko 

pravítko s ryskou 

tvrdá tužka na rýsování (HB, F, H, 2H, 3H) 

křiv 

křivítko (střední velikost, 



 

 

  

 

složky s rychlovazačem (s kroužky) na zakládání studijních materiálů, folie 

čisté kancelářské papíry (bez linek, bez čtverečků) 

guma  

malá sada pastelek pro vytahování obrysů 

ořezávátko 

jednoduchá kalkulačka (nelze používat mobilní telefon) 

úhloměr, nůžky na papír, lepidlo na papír 

krejčovské měřidlo 

 

 

Oděvní materiály 

Pro první i druhý ročník požadujeme, aby si žáci pořídili rychlovazač (desky s kroužkovou 

vazbou) a cca 30 fólií, nůžky a lepidlo na vzorečky.  

 

Hotovení oděvů 

Pro techniku ručního a strojového šití bude každý žák potřebovat: 

 1 menší ostré nůžky k ruce (krejčovské s ostrou špičkou, ne na papír, ne manikurní) 

 1 bal. špendlíků se skleněnou hlavičkou, klasické krátké 

 1 páráček 

 1 krejčovské měřidlo 

 pravítko 

 1 stehovku 

 1bal. standardních ručních jehel 



 

 

 Nepovinně doporučujeme: 

-popisovač na textil, který časem zmizí, nebo gumovací pero PILOT, magnet na 

špendlíky nebo jehelníček, velké krejčovské nůžky, ochranný oděv proti ušpinění – 

bílý plášť nebo tričko. 

 Všechny používané pomůcky musí být uloženy v jedné uzavíratelné krabici velikosti 

asi jako od bot, nebo v plastové dóze a podepsané jménem, včetně krabice! Pomůcky 

se uschovávají ve skříni a domů se neodnáší. 

 Pokud žáci zhotovují výrobky pro vlastní potřebu, které si odnesou domů, materiály a 

drobnou přípravu na jejich zhotovení si pořídí sami na vlastní náklady. 

 Konkrétně jsou to: 

-1. ročník DO = 2 dámské sukně hotovené na míru (v období duben až červen) 

-2. ročník DO = dámská košilová halenka a dámské šaty  

Žáci budou předem informováni o spotřebě i kvalitě materiálů. 

 

Výtvarná příprava 

štětec plochý 2ks (různé šířky), štětec kulatý 2ks, akvarelové barvy (vodovky), tužky měkké 

(HB, B), uhel přírodní, kelímek, ořezávátko, špejle, papírová lepicí páska 

 

 

 

 

V případě dotazů prosím kontaktuje vedení školy na tel.: 582 346 711 nebo e-mailem: 

info@ssdam.cz. 

 

Děkujeme. 

 
 

mailto:info@ssdam.cz

