UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 – 1. ROČNÍK OBCHODNÍ AKADEMIE

Literatura a umění (LIT)

Anglický jazyk (ANJ)
Německý jazyk (NEJ)
Francouzský jazyk (FRJ)
Španělský jazyk (SPJ)
Ruský jazyk (RUJ)
Člověk v dějinách (CDE)
Fyzika (FYZ)
Biologie (BIO)
Matematika (MAT)

Písemná a elektronická
komunikace (PEK)
Informatika (INF)
Ekonomika (EKO)

Učebnice (autor, nakladatel)
Komunikace a sloh (učebnice českého jazyka pro střední školy) –
nakladatelství Fraus
Mluvnice (učebnice českého jazyka pro střední školy) – nakl. Fraus
Literatura pro 1. ročník středních škol * (Renata Bláhová, Eva Chvalovská
a kol., nakl. DIDAKTIS, Brno 2008)
Čítanka I k Literatuře v kostce
Maturita Solutions 3rd Edition - Intermediate (Oxford Press)
Direkt interaktiv (1. díl)
Le Nouveau TAXI 1
Aventura 1
Raduga po novomu 1 (Jelínek, Alexejeva, Hříbková)
Dějepis pro střední odborné školy (podtitul – České a světové dějiny)
(Čornej a kol., SPN)
Fyziky pro netechnické obory SOŠ (Štoll)
Biologie v kostce pro SŠ (Hančová, Vlková, vydání 2008) *
Matematika pro gymnázia - Funkce (Prometheus) *
Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky (Prometheus)
Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice (Prometheus)
Sbírka úloh pro střední školy (F. Janeček) *
Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy – pro I. až IV.
ročník

kupovat po poradě
s vyučujícím na 1.
hodině

Předmět (zkratka)
Český jazyk a komunikace
(CJK)

Poznámka

* pouze učebnice (pracovní sešit NE)
učebnice + pracovní sešit
učebnice + pracovní sešit

* učebnice je doporučená
* učebnice je doporučená
* učebnice je doporučená
bez učebnice

Ekonomika 1+ 2 pro ekonomicky zaměřené obory středních škol (nakl.
EDUKO, aktuální vydání)

dle pokynu vyučujícího
nekupovat samostatně - hromadná objednávka
po dohodě s vyučujícím na začátku šk. roku
nekupovat od vyšších ročníků

UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 – 2. ROČNÍK OBCHODNÍ AKADEMIE

Literatura a umění (LIT)
Anglický jazyk (ANJ)
Německý jazyk (NEJ)
Francouzský jazyk (FRJ)
Španělský jazyk (SPJ)
Ruský jazyk (RUJ)
Chemie (CHE)
Matematika (MAT)
Písemná a elektronická
komunikace (PEK)
Informatika (INF)
Ekonomika (EKO)
Hospodářský zeměpis
(HOZ)
Účetnictví (UCE)

Učebnice (autor, nakladatel)
Komunikace a sloh (učebnice českého jazyka pro střední školy) –
nakladatelství Fraus
Mluvnice (učebnice českého jazyka pro střední školy) – nakl. Fraus
Literatura pro 2. ročník SŠ (nakl. Didaktis, 2009)
Čítanka 2 k Literatuře v kostce
Maturita Solutions 3rd Edition - Pre-Intermediate (Oxford Press)
Maturita Solutions 3rd Edition - Intermediate (Oxford Press)
Direkt interaktiv (1. díl)
Le Nouveau TAXI 1
VEN nuevo 1
Raduga po novomu 2 (Jelínek, Alexejeva, Hříbková)
Základy přírodovědného vzdělávání – chemie pro SOŠ a SOU
Matematika pro gymnázia - Funkce (Prometheus) *
Matematika pro gymnázia - Goniometrie (Prometheus) *
Matematika pro gymnázia - Planimetrie (Prometheus) *
Písemná a elektronická komunikace pro SŠ, úřady a veřejnost (A.
Kocourková, I. Hochová, nakladatelství Eduko)

Poznámka

kupovat po poradě
s vyučujícím na 1. hodině

Předmět (zkratka)
Český jazyk a komunikace
(CJK)

Ekonomika 1+ 2 pro ekonomicky zaměřené obory středních škol (nakl.
EDUKO, aktuální vydání)
Regionální aspekty světového hospodářství (Vladimír Baar, nakl. ČGS)*
Globální geografické aspekty světového hospodářství (Ivan Bičík a kol.,
nakl. ČGS)*
Atlas světa
Učebnice účetnictví – 1. díl (modrá; aktuální vydání; Ing. Pavel Štohl)
Sbírka příkladů k učebnici účetnictví – 1. díl (modrá; Ing. Pavel Štohl)
Pracovní sešit - základy účetnictví (zelený; Ing. Pavel Štohl) *

učebnice + pracovní sešit
učebnice + pracovní sešit
učebnice + pracovní sešit

* učebnice je doporučená
* učebnice je doporučená
* učebnice je doporučená
dle pokynu vyučujícího
učebnice je stejná jako v 1. roč.
* učebnice je doporučená
* učebnice je doporučená
atlas povinný
hromadná objednávka aktuálního vydání
nekupovat od vyšších ročníků
* po dohodě s vyučujícím

UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 – 3. ROČNÍK OBCHODNÍ AKADEMIE

Literatura a umění (LIT)
Anglický jazyk (ANJ)
Německý jazyk (NEJ)
Francouzský jazyk (FRJ)
Španělský jazyk (SPJ)
Ruský jazyk (RUJ)
Matematika (MAT)

Informatika (INF)
Písemná a elektronická
komunikace (PEK)
Ekonomika (EKO)
Hospodářský zeměpis
(HOZ)
Účetnictví (UCE)
Ekonomická statistika
(STA)

Učebnice (autor, nakladatel)
Komunikace a sloh (učebnice českého jazyka pro střední školy) –
nakladatelství Fraus
Mluvnice (učebnice českého jazyka pro střední školy) – nakl. Fraus
Literatura pro 3. ročník SŠ (nakl. Didaktis, 2009)
Čítanka 3 k Literatuře v kostce
Maturita Solutions 3rd Edition – Intermediate
Questions and Answers * (G. Smith – Dluhá) (žlutá) nebo
Angličtina – maturitní témata * (modrá)
Direkt interaktiv 2 (Klett)
Le Nouveau TAXI 2
VEN nuevo 2
Raduga po novomu 3
Matematika pro gymnázia - Planimetrie (Prometheus)
Matematika pro gymnázia – Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
(Prometheus)
Matematika pro gymnázia - Stereometrie (Prometheus)
Matematika pro gymnázia – Posloupnosti a řady (Prometheus)

kupovat po poradě
s vyučujícím na 1. hodině

Předmět (zkratka)
Český jazyk a komunikace
(CJK)

Poznámka

učebnice + pracovní sešit
* po dohodě s vyučujícím

učebnice + pracovní sešit; od 2. pol. 3. roč.
učebnice a pracovní sešit
všechny uvedené učebnice jsou pouze
doporučené

dle pokynu vyučujícího
Písemná a elektronická komunikace pro SŠ, úřady a veřejnost (A.
Kocourková, I. Hochová, nakladatelství Eduko)
Ekonomika 3 pro ekonomicky zaměřené obory středních škol (nakl.
EDUKO, aktuální vydání)
Daňové zákony 2022 *
Regionální aspekty světového hospodářství (Vladimír Baar, nakl. ČGS)*
Atlas světa
Atlas ČR
Učebnice účetnictví – 2. díl (zelená; aktuální vydání; Ing. Pavel Štohl)
Sbírka příkladů k učebnici účetnictví – 2. díl (zelená; Ing. Pavel Štohl)
Statistika pro obchodní akademie (Ing. Zdeněk Burda, nakl. Fortuna)

učebnici Ekonomika 3 nekupovat samostatně hromadná objednávka aktuálního vydání
* nákup v lednu 2022 (hromadně)
* učebnice je doporučená
atlasy jsou povinné
hromadná objednávka aktuálního vydání;
nekupovat od vyšších ročníků

UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 – 4. ROČNÍK OBCHODNÍ AKADEMIE

Literatura a umění (LIT)
Anglický jazyk (ANJ)

Německý jazyk (NEJ)
Francouzský jazyk (FRJ)
Španělský jazyk (SPJ)
Ruský jazyk (RUJ)
Matematika (MAT)
Právní teorie a výchova
(PRA)
Ekonomika (EKO)
Účetnictví (UCE)

Písemná a elektronická
komunikace (PEK)
Seminář ze společenských
věd (SSV)

Učebnice (autor, nakladatel)
Komunikace a sloh (učebnice českého jazyka pro střední školy) –
nakladatelství Fraus
Mluvnice (učebnice českého jazyka pro střední školy) – nakl. Fraus
Literatura pro 4. ročník SŠ (nakl. Didaktis, 2009)
Čítanka 4 k Literatuře v kostce
Angličtina - maturitní témata * (modrá) nebo Questions and
Answers * (G. Smith – Dluhá) (žlutá) nebo Longman New
Maturita Activator Student´s Book * nebo Longman Exam
Accelerator *
Direkt interaktiv 2 (Klett)
Le Nouveau TAXI 2
VEN nuevo 2
Raduga 4 po-novomu
Matematika pro gymnázia – Komplexní čísla (Prometheus)
Matematika pro gymnázia – Analytická geometrie (Prometheus)
Právo pro střední školy (R. Ryska, M. Puškinová; EDUCO)
Ekonomika 3 pro OA a ostatní SŠ *
Ekonomika 4 pro ekonomicky zaměřené obory středních škol (nakl.
EDUKO, aktuální vydání)
Učebnice účetnictví – 2. díl (zelená; Ing. Pavel Štohl)
Učebnice účetnictví – 3. díl (růžová; Ing. Pavel Štohl)
Pracovní sešit - finanční účetnictví (růžový; Ing. Pavel Štohl)
Účetnictví podnikatelů (zákony, prováděcí vyhlášky, standardy)
Písemná a elektronická komunikace pro SŠ, úřady a veřejnost (A.
Kocourková, I. Hochová, nakladatelství Eduko)
Společenské vědy v kostce *
Odmaturuj ! ze společenských věd * (Didaktis)
Filosofie *(Ivan Blecha)

Poznámka

kupovat po poradě s vyučujícím na
1. hodině

Předmět (zkratka)
Český jazyk a komunikace
(CJK)

* po dohodě s vyučujícím

učebnice + pracovní sešit

obě uvedené učebnice jsou pouze doporučené

* nechat k maturitě
nekupovat samostatně – hromadná objednávka
žáci mají ze 3. ročníku
hromadná objednávka
aktuálního vydání
zakoupit v září 2020
* doporučená literatura

