
 
 

Informace a požadavky pro žáky 1. ročníků oboru 
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
Nástup do školy: 1. září v 9 hodin (cca 2 hodiny) 
Informační schůzky pro rodiče: 29. 8. 2022 v 15.30 
Adaptační kurz: 12. až 13. 9. 2022, hotel Malamut Nové Hamry, poplatek 850,-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 
Netzwerk neu A 1.2. Kurs, nakladatelství Klett, cena cca: 430,- Kč. Učebnice si žáci pořizují sami před 
zahájením výuky. Věnujte, prosím, pozornost názvu učebnice, název musí obsahovat slovo: neu. 
 
Český jazyk a literatura 
Povinná literatura: Prokop: Čítanka k dějinám literatury od starověku do poč. 19. stol. (OK Soft) cena 
cca 110,- Kč.  
Doporučená dobrovolná literatura: jakákoliv souhrnná učebnice literatury (např. edice Maturita), 
Komunikace v českém jazyce pro střední školy (Didaktis) – učebnice  
 
Anglický jazyk 
Učebnice se se volí podle jazykové úrovně žáka. Jedná se o řadu Complete (CUP) v ceně cca 800,- Kč. 
Učebnice se objednávají v září až po rozřazení žáků do skupin. 
 
Matematika 
P. Krupka: Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií, 
1. díl (Prométheus); cca 300 Kč 

Chemie 
Kovalčíková: Obecná a anorganická chemie, nakladatelství Albatros 
Tabulka formátu A4 – Periodický systém prvků   
 
Chemická laboratorní cvičení 
Kaličinská: Chemická laboratorní cvičení I., nakladatelství Klouda 
 
Geografie 
Školní atlas dnešního světa, Terra 2011 
 
Pomůcky: 

• Ochranný plášť 
• Ochranné brýle 
• Gumové rukavice 
• Starší oblečení pod plášť 
• Pevná obuv vhodná do terénu 
• Oblečení do přírody (i v nepřízni počasí) 

 
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 2. 9. 2022. 
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