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Informace a požadavky pro žáky 1. ročníků oboru 
 

GRAFICKÝ DESIGN 
 

Nástup do školy:  4. září v 9 hodin (cca 2 hodiny) 

Adaptační kurz: 25. až 26. 9. 2017; chata Lesanka Mariánská, doplatek 590 Kč bude vybrán po 

nástupu na kurz; podrobnější informace po nástupu do školy; kurz je povinný 

Záloha na čip: pro vstup do školy a pro hrazení obědů žáci oproti vratné záloze 150,-Kč obdrží čip 

 

Učebnice - povinné 
 
Německý jazyk 
Direkt I. neu (Fraus) cena cca 325,- Kč. Učebnice je možné objednat hromadně v září. 
 
Český jazyk a literatura 
Český jazyk (edice Maturita), cena cca 140,- Kč, Čítanka I. v kostce (Fragment) cena cca 120,- Kč/ 
Prokop: Čítanka k dějinám literatury od starověku do poč. 19. stol. (OK Soft) cena cca 110,- Kč, 
Komunikace v českém jazyce pro střední školy – pracovní sešit (Didaktis), cena cca 180,- Kč 
Doporučená dobrovolná literatura: Literatura (edice Maturita), cena cca 150,- Kč, Obsahy a rozbory 
děl (edice Maturita), cena cca 150,- Kč 
Učebnice je možné objednat hromadně v září. 
 
Anglický jazyk 
Učebnice se objednávají hromadně v září, cena cca 600,- Kč (v kamenném obchodě cca  720,-). 
Third Edition Maturita Solutions Pre-intermediate , Student’s Book + Workbook ; nakladatelství 

Oxford University Press (učebnice jsou pro 1. i 2. ročník) 

 
Občanská nauka 
Není povinná literatura 
 
Dějepis 
Čornej,P. a kol.: Dějepis pro střední odborné školy, SPN – pedagogické nakladatelství, a.s., Praha 2008 
(ISBN 80-7235-194-X) 
 
Matematika 
Hudcová, Kubičíková: Sbírka úloh za matematiky pro SOU a SOŠ, Prometheus; cena cca 215 Kč 
 
Fyzika 
Není povinná literatura 
 
Chemie 
Není povinná literatura 
 
Biologie 
Není povinná literatura 
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Základy ekologie 
Není povinná literatura 
 
Tělesná výchova 
Není povinná literatura 
 
Informační a komunikační technologie 
Není povinná literatura 
 
Výtvarná příprava  
Není povinná literatura 
 
Technické kreslení 
Není povinná literatura 
 
Písmo 
Není povinná literatura 
 
 

Základní pomůcky pro výtvarné a odborné předměty 
 
Krabice a v ní: 

 Nůžky a řezák na papír 

 Tužky rozdílné tvrdosti a ořezávátko 

 Přírodní uhel a plastická guma 

 Anilinové barvy, štětec 

 Dámské perko a tuš v lahvičce 

 Suchý pastel 

 Lepidlo tuhé 

 Pravítko 50 cm, trojúhelník s ryskou 
Dále: 

 Pastelky 

 Brousítko, smirkový papír 

 Guma na korekce – kvalitní (Rotring, Staedtler apod.) 

 Pero a násadka 

 Kovové kružítko 

 Nůžky 

 Odlamovací nůž (řezák) 

 Hadřík 

 Desky na výtvarné práce, min. formát A3 

 Šanon A4 a fólie do šanonu 

 Lepicí páska průhledná 

 Štětec slabý a silný (měkký – akvarelový) 

 Vodové barvy 

 Centropen graphic dokument – černý – 0,1; 0,3; 0,5 a 6 

 USB flashdisk – 4 GB   
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Příspěvek na učební pomůcky pro žáky, které budou nakoupeny hromadně v září, 
popř. dle potřeby během školního roku 
  

 500 Kč 
 
Finanční prostředky budou použity na nákup pomůcek pro předměty Výtvarná příprava, Písmo, 
Technické kreslení, Grafická tvorba, Modelování, Počítačová grafika (balící papír, kreslící kartony 
různých formátů, papíry vhodné gramáže a různých formátů, žákovské tonery, černý karton atd.)  
 
Příspěvek bude vybrán třídním učitelem dne 5. 9. 2017. 

 
Příspěvek za jeden školní rok do spolku „Klub přátel Keramky, z. s.“ (na ZŠ obvykle 
název Sdružení rodičů 
 

 200 Kč za žáka 
 
Příspěvek bude vybrán třídním učitelem dne 5. 9. 2017. 
 
Úvodní třídní schůzky se budou konat 29. 8. 2017 v 16.00. 
 
 


