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Informace a požadavky pro žáky 1. ročníků oboru 
 

ODĚVNÍ DESIGN 
 

Nástup do školy: 1. září v 9 hodin (cca 2 hodiny) 

Informační schůzky pro rodiče: 25. 8. 2020 v 15.30 

Adaptační kurz: 14. až 15. 9. 2020, hotel Malamut Nové Hamry, poplatek 750 Kč (ubytování, 

stravování), 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 
Schritte International 1 NEU - nakl. Hueber, cena cca 350,- Kč. Učebnice je možné objednat 
hromadně v září. 
 
Český jazyk a literatura 
Povinná literatura: Český jazyk (edice Maturita), cena cca 140,- 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 680,- Kč (v kamenném obchodě stojí 
většinou o dost více).  Jedná se o Third Edition Maturita Solutions Pre-intermediate, 
Student’s Book + Workbook ; nakladatelství Oxford University Press. Učebnice se budou 
používat v 1. a 2. ročníku. 
 
Občanská nauka 
Není povinná literatura 
 
Dějepis 
Petr Čornej: Dějepis pro střední odborné školy, české a světové dějiny. SPN. 2010 Cena 180,- 
Kč 
 
Matematika 
Hudcová, Kubičíková: Sbírka úloh za matematiky pro SOU a SOŠ, Prometheus; cena cca 215 
Kč 
 
Fyzika 
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Není povinná literatura 
Chemie 
Není povinná literatura 
 
Biologie 
Není povinná literatura 
Základy ekologie 
Není povinná literatura 
 
Informační a komunikační technologie 
Není povinná literatura 
 
Výtvarná příprava  
Není povinná literatura 
 
Technické kreslení 
Není povinná literatura 
 
Písmo 
Není povinná literatura 
 
Pomůcky na praktické vyučování: VŠE DOBŘE OZNAČIT JMÉNEM 
  2x krejčovské nůžky, malé, velké (možnost objednání v září ve škole) 
 1x sada jehel (ruční šití) 
 1x krabička špendlíků s barevnou hlavičkou (kvalitní, ostatní se lámou) 
 1x náprstek (musí pasovat na prostředníček) 
 1x stehovku (nitě) 
 2x krejčovskou křídu (bílou, barevnou) 
 1x krejčovské mýdlo 
 1x krejčovský metr 
 vhodnou obuv (nejlépe s páskem kolem nohy) a oblečení (riziko zašpinění od oleje)  
  
 Pomůcky na konstrukce střihů: 
  1x  křivítko 
 1x kružítko 
 1x pravítko 
 1x trojúhelník s ryskou 
 3 ks tužek č. 1,2,3 
 
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 
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• 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 

• 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   
 

V průběhu školního roku počítat s financemi na nákup textilií. Mít vlastní zbytkové textilie. 
V lednu 2019 bude vybrán příspěvek 500 Kč na hromadný nákup textilií.  
V září 2., 3. a 4. ročníku se bude vybírat příspěvek 1000 Kč na celý školní rok na hromadný 
nákup textilií. 
 

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, 
Konstrukce oděvů (balící papír, kreslící kartony různých formátů, papíry vhodné gramáže a 
různých formátů, černý karton atd.)  
 
Příspěvek bude vybrán třídním učitelem dne 2. 9. 2020. 
 
 
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 2. 9. 2020. 
 
 


