Seznam učebnic pro studenty 1. ročníků
Studijní obor – Ekonomické lyceum
Matematika
* F. Janeček – Sbírka úloh pro SŠ (výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy)
* F. Jirásek a kol.: Sbírka úloh z matematiky 1. část (pro SOŠ a studijní obory SOU)
* J. Mikulčák - Tabulky matematické, fyzikální, chemické pro střední školy
Pomůcky:
velký sešit A 4 čtverečkovaný 465, tužka – čína, barevné tužky (pastelky), kružítko, úhloměr,
2 trojúhelníky (1 s ryskou), tužka č. 3 (F), č. 2 (HB) - může být i mikrotužka, pentilka, guma,
ořezávátko, kalkulačka se základními funkcemi (goniometrické, logaritmické funkce, faktoriály,…)

Chemie
* V. Flemr, B. Dušek -Chemie I (obecná a anorganická pro gymnázia)
* A. Mareček - J. Honza – Chemie - sbírka příkladů pro studenty středních škol
Pomůcky:
Periodická soustava prvků (tabulka) cca 15,- Kč
sešit A5 linkovaný

Fyzika
* Lepil: Fyzika pro SŠ I.
Doplňkové učebnice:
* Lepil a kol.: Sbírka úloh z fyziky pro střední školy
Pomůcky:
Poznámkový sešit silnější A4 nelinkovaný s podložkou nebo čtverečkovaný
Kalkulačka s funkcemi pro střední školu (nemusí být programovatelná a se vzorci).
Psací, rýsovací potřeby (propisovací, obyčejné, barevné tužky, krátké pravítko, guma)
Písemná a elektronická komunikace
* J. Kroužek a O. Kuldová: Písemná a elektronická komunikace (pro SŠ a veřejnost)
Pomůcky:
balík papíru A4 - bílý, doma mít k dispozici – PC s tiskárnou nebo psací stroj

Ekonomika
* P. Klínský, O. Münch: Ekonomika 1 (pro OA a ostatní SŠ)
Zeměpis
* V. Baar: Hospodářský zeměpis – regionální aspekty světového hospodářství
* I. Bičík a kol: Regonální zeměpis světadílů (Nakladatelství České geografické společnosti)
* P. Červinka, M. Holeček: Zeměpis české republiky (Nakladatelství České geografické společnosti)
Pomůcky:
Atlas světa, Atlas České republiky
1 sešit A4 – silnější, nelinkovaný, podložka
Dějepis
* Maturitní otázky dějepis (Nakladatelství Fragment) – bude upřesněno v září
Pomůcky:
silný linkovaný sešit A4
Český jazyk a literatura
* Marie Sochorová: Český jazyk v kostce (pro SŠ, nakladatelství Fragment)
* Marie Sochorová: Čítanka I. k literatuře v kostce (pro SŠ)
* Odmaturuj z literatury I. (Nakladatelství Didaktis)
* Pravidla českého pravopisu
Nepovinně:
Slovník cizích slov
Malý labyrint literatury (Dušan Karpatský, Albatros)
Občanská nauka
* Odmaturuj ze společenských věd (Nakladatelství Didaktis)
Informační technologie
* P. Roubal: Informatika a výpočetní technika – teoretická učebnice (pro SŠ)
* P. Roubal: Informatika a výpočetní technika – praktická učebnice (pro SŠ)

* Učebnice pro jazyky zatím nekupujte, až po dohodě s vyučujícím.

