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Informace a požadavky pro žáky 1. ročníků oboru 
UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA 

(školní rok 2021/2022) 
 
Důležité termíny 
 
Informační schůzky pro rodiče: 30. 8. 2021 v 15.30 
Nástup do školy:   1. 9. 2021 v 9:00 hodin (cca 2 hodiny) 
Adaptační kurz: 6. - 7. 9. 2021, hotel Malamut Nové Hamry, poplatek 750 Kč 

(ubytování, stravování), podrobnější informace po nástupu do školy; 
kurz je povinný 

 
Učebnice 
  
Německý jazyk 
Netzwerk neu A 1.2. Kurs, cena cca: 490,- Kč. Učebnice je možné objednat hromadně v září. 
 
Český jazyk a literatura 
Povinná literatura: 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. Učebnice je možné objednat hromadně v září. 
Doporučená dobrovolná literatura: jakákoliv souhrnná učebnice literatury (např. edice Maturita), 
Komunikace v českém jazyce pro střední školy – učebnice  
 
Anglický jazyk 
Third Edition Maturita Solutions, úroveň se zvolí podle jazykové úrovně skupiny. Učebnice se 
objednávají hromadně v září, cena cca 700,- Kč.  
 
Matematika 
Hudcová, Kubičíková: Sbírka úloh za matematiky pro SOU a SOŠ, Prometheus; cena cca 215 Kč. 
Učebnice je na dva roky. 
 
U ostatních předmětů 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 

• Akvarelové barvy, štětec 

• Dámské perko a tuš v lahvičce 

• Suchý pastel 

• Lepidlo tuhé 

• Pravítko 50 cm, trojúhelník s ryskou 
 
Dále: 
 

• Externí disk cca 500 GB 

• SD Paměťová karta 4 – 8 GB s rychlým zápisem   

• Ochranný plášť 
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• Fotoaparát s možnou výměnou objektivů různých ohniskových vzdáleností v přibližné 
cenové relaci od 12 tis. Kč  

• Výše uvedené zakoupit po případné konzultaci v období říjen až listopad 2021  
 
Pro domácí přípravy k odborným předmětům: 
Nástroj pro tvorbu úkolů v elektronické podobě (počítač, notebook, tablet); Adobe software je 
povinný.  Žák za poplatek 190 Kč na školní rok (12 měsíců) může získat licenci od školy – 
doporučujeme.  

 
Příspěvky a poplatky (budou vybírány třídním učitelem 2. 9. 2021) 

• 150 Kč záloha na čip – žáci oproti vratné záloze obdrží čip, který jim po celou dobu vzdělávání 
bude sloužit pro vstup do školy a pro hrazení obědů; čip je společný také pro domov 
mládeže. 

• 500 Kč příspěvek na učební pomůcky žákům, které budou nakoupeny hromadně v září, popř. 
dle potřeby během školního roku. Finanční prostředky budou použity na nákup pomůcek pro 
odborné předměty (balící papír, kreslící kartony různých formátů, fotografické filmy, 
fotografické papíry, čtvrtky a papíry na pasparty atd.) 

• 190 Kč poplatek za školní licenci Adobe software 

• 200 Kč příspěvek za jeden školní rok do spolku „Klub přátel Keramky, z.s.“ (na ZŠ má obvykle 
název Sdružení rodičů) 

 
Domov mládeže 
 
Žáci mají možnost ubytování v jednom ze dvou domovů mládeže v Karlových Varech: 

- Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p.o. Lidická ul.  
http://www.dmkv.cz/ 

- Domov mládeže při SOŠ stavební, Stará Kysibelská ul. 
http://www.domovmladezekv.cz/ 
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