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Seznam učebnic – 1. ročník, školní rok 2017/ 2018 
obor -  zdravotnický asistent, školní vzdělávací program „Praktická sestra“ 
 

CJL –  Martínková, V., Český jazyk 1, nakladatelství Fraus 

            Prokop,V. - Dějiny literatury od starověku do počátku 19. stol.,nakl. OK-SOFT(bílá skripta) 

Prokop,V. - Čítanka od starověku do počátku 19. stol.,nakl. OK-SOFT (bílá skripta) 

 

ANJ – studenti si pořídí učebnici na začátku školního roku podle své pokročilosti,  

           učebnici budeme objednávat hromadně do poloviny září (výhodnější cena),  

bude stát kolem 500 Kč  

 

ZOT (LAJ) – Kábrt, J. – Latinský jazyk I – učebnice pro zdravotnické školy, Informatorium 

 

SOM –Křivánková, M., Hradová, M. - Somatologie, učebnice pro SZŠ, Grada 

   a Křivánková, M., Hradová, M. - Somatologie, Pracovní sešit pro SZŠ  

OSE – Kelnarová a kol.- Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty 1. ročník, učebnice, Grada 

   

DEJ –  Čornej, P.- Dějepis pro střední odborné školy, SPN  

            Beneš, Z.- Atlas světových dějin 1. díl 

 

CHE – Vacík a kolektiv - Přehled středoškolské chemie, SPN (pouze doporučená) 
 

MAT – Hudcová, M., Kubičíková, L. Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové 

 studium, nakl. Prometheus 

 

FYZ – Štoll, I. - Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU, nakl. Prometheus 
 

BIO – Hančová, Vlková - Biologie v kostce pro střed. šk. (jednodílná), nakl. Fragment 

 

PRP – Kelnarová a kol. - První pomoc 1. a 2. díl, Grada 

 

KRN - Křesťanská nauka - Bible ekumenická s DT, nakladatel Česká biblická společnost 

Při výuce ve škole bude žákům Bible zapůjčena 

 

 

Studenti budou mít možnost si níže uvedené učebnice v omezeném množství  

zapůjčit ve škole. Jde o starší vydání. 

Blažek, Fabini - Chemie pro studijní obory SOŠ 

Dylevský, Trojan - Somatologie I a Somatologie II (pouze starší vydání) 

Kábrt, J.- Latinský jazyk I – učebnice pro zdravotnické školy 

Calda, E.- Matematika pro netechnické obory SOŠ 

Jirásek, F. - Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a studijní obory SOU  

Janovič, J. a kol. - Fyzika pro netechnické obory SOŠ  


