
Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Gorkého 867, Pardubice 

 
Seznam povinných učebnic pro školní rok 2018/2019 

 
Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční, ŠVP Specialista na wellness a lázeňství 

 
I. ročník 

Český jazyk a literatura: 

Český jazyk pro SŠ – Mluvnice (Ivo Martinec, Jana Tušková, nakl. Fraus)  zakoupit 
Český jazyk pro SŠ – Komunikace a sloh (J. Hoffmannová, atd., nakl. Fraus)  zakoupit 

Literatura v souvislostech pro SŠ 1 (Jiří Novotný, nakl. Fraus)       zakoupit  
Pravidla českého pravopisu zakoupit 
 
1. jazyk: 
Anglický jazyk: 
Face2face Pre-Intermediate (Cambridge University Press) 2nd edition Student´s book objedná škola 
Face2face Pre-Intermediate (Cambridge University Press) 2nd edition Workbook   objedná škola  
Slovník anglicko-český a česko-anglický zakoupit 
2. jazyk: 
Francouzský jazyk: 
Scénario 1, Méthode de francais (Anne–Lyse Dubois, nakladatelství Hachette)  zakoupit  
 
Německý jazyk: 
DIREKT NEU 1 (aktualizované vydání)      zakoupit 
Slovník německo-český a  česko-německý          zakoupit 
 
Italský jazyk: 
Italština (Alena Bahníková, nakl. LEDA) zakoupit 
 
Španělský jazyk 
Aventura 1 (Kateřina Brožová, Carlos.Ferrer Peňaranda, nakladatelství Klett) zakoupit 
 
Ruský jazyk: 
Raduga po–novomu 1 (Jelínek, nakl. Fraus) - učebnice   zakoupit 
Raduga po–novomu 1 (Jelínek, nakl. Fraus) – pracovní sešit zakoupit 
 
Dějepis 
Dějepis pro střední odb. školy- české a svět. děj. (Čornej a kol.), SPN Praha 2002  zakoupit 
Školní atlas světových dějin  zapůjčí šk. 
Školní atlas československých dějin  zapůjčí šk. 
 
Matematika: 
Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 1. díl (Calda, Prometheus) zakoupit 
Sbírka úloh z matemat. pro SOŠ, SOU a nást. st. (Hudcová, Kubičíková, Prometheus) zakoupit 
 
 
Základy přírodních věd: 
Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU  (Štoll)                                 zakoupit  
Ekologie a ochrana životního prostředí pro gymnázia (Jiří Šlégl, nakl. Fortuna)  zakoupit 
 

 
Informační a komunikační technologie: 
Informatika a výp. technika pro SŠ – teoret. učebnice ( Roubal, Computer Press)  zakoupit 
(rok vydání 2011a novější) ISBN 978-80-251-3228-9 



Teorie masáží a Odborný výcvik 
Sportovní masáže – Příručka pro absolventy rekvalifikačních  
masérských kurzů (Flandera, Poznání) zakoupit 
 
Morfologie a vyšetřování pohybového systému 
Základy anatomie (Dylevský, Triton) zakoupit 
Funkční diagnostika pohybového aparátu (M. Tichý, Triton) zakoupit 
 
Psychologie a komunikace ve službách 
Bude upřesněno na začátku školního roku 
      

II. ročník 
Český jazyk a literatura: 

Český jazyk pro SŠ – Mluvnice (Ivo Martinec, Jana Tušková, nakl. Fraus)  z 1. ročníku 

Český jazyk pro SŠ – Komunikace a sloh (J. Hoffmannová, atd., nakl. Fraus)  z 1. ročníku 

Literatura v souvislostech pro SŠ 2 (Jiří Novotný, nakl. Fraus)       zakoupit  
Pravidla českého pravopisu   

Doporučeno 
Čítanka 1 k literatuře v kostce (Sochrová, nakl. Fragment)   
 
1. jazyk: 
Anglický jazyk: 
Face2face Pre-Intermediate (Cambridge University Press) – second edition     
Student´s book        
Workbook s klíčem      
Slovník anglicko-český a česko-anglický zakoupit 
2. jazyk: 
Francouzský jazyk: 
Connexions, Méthode de francais I.  nakladatelství. Didier zakoupit 
Connexions, cahier d´exercices I – pracovní sešit     zakoupit 
Německý jazyk: 
DIREKT NEU 1 (aktualizované vydání)   zakoupit 
Slovník německo-český a  česko-německý  zakoupit 
Italský jazyk: 
Italština (Alena Bahníková, nakl. LEDA)  zakoupit 
Španělský jazyk 
Fiesta I.  Španělština pro SŠ a JŠ  (Králová, Krbcová atd., nakladatelství Fraus)  zakoupit 
Ruský jazyk: 
Raduga po–novomu 1 (Jelínek, nakl. Fraus) - učebnice    zakoupit 
Raduga po–novomu 1 (Jelínek, nakl. Fraus) – pracovní sešit  zakoupit 
Raduga po-novomu 2  - učebnice + prac. Sešit (cca od  listopadu   zakoupit 
 
Matematika: 
Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 2. díl (Calda, Prometheus)  zakoupit 
Sbírka úloh z matemat. pro SOŠ, SOU a nást. st. (Hudcová, Kubičíková, Prometheus)  zakoupit 
Základy přírodních věd: 
Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU netechnické zaměření (Blažek, Fabini, STN) zakoupit 
 
Informační a komunikační technologie 
 
Teorie masáží a Odborný výcvik 
Klasické masáže (Flandera, Poznání)  zakoupit 
Reflexní masáže ( Reflexní terapie v praxi) (Leibold Gerhard, Fontána 2003  zakoupit 
 
Dějepis 
Dějepis pro střední odb. školy- české a svět. děj. (Čornej a kol.), SPN Praha 2002   zakoupit 
Školní atlas světových dějin  zapůjčí šk. 
Školní atlas československých dějin     zapůjčí šk. 



Rekondice a regenerace  
Doporučená: Fyzikální terapie  (Poděbradský Grada) 
 
 Zdravověda 
Somatologie – učebnice pro střední zdravotnické školy 
(Křivánková, Hradová, Grada)  zakoupit 
Somatologie – pracovní sešit pro střední zdravotnické školy  
(Křivánková, Hradová, Grada)   zakoupit  
 
Psychologie a komunikace ve službách 
Psychologie 1. díl pro studenty zdrav. oborů (Kelnarová, Matějková, nakl. Grada)  zakoupit 
 

III. ročník  
Český jazyk a literatura: 
Literatura v souvislostech pro SŠ 3 (Daniel Jakubíček, nakl. Fraus) zakoupit  
 
1. jazyk: 
Anglický jazyk: 
Face2face Intermediate (Cambridge University Press) – second edition    
Student´s book      objedná škola 
Workbook s klíčem   objedná škola 
Slovník anglicko-český a česko-anglický zakoupit 
2. jazyk: 
Španělský jazyk 
Fiesta I.  Španělština pro SŠ a JŠ  (Králová, Krbcová atd., nakladatelství Fraus) zakoupit 
Ruský jazyk: 
Raduga II. po–novomu  Ruský jazyk pro SŠ a JŠ – učebnice + pracovní sešit     zakoupit 
(Jelínek, nakl. Fraus)     
Raduga III. po–novomu  Ruský jazyk pro SŠ a JŠ – učebnice + pracovní sešit  zakoupit 
(Jelínek, Fraus)     
Německý jazyk: 
DIREKT NEU 2 (aktualizované vydání)     zakoupit 
Slovník německo-český a  česko-německý          zakoupit 
 
Matematika: 
Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 3. díl (Calda, Prometheus) zakoupit 
Sbírka úloh z matemat. pro SOŠ, SOU a nást. st. (Hudcová, Kubičíková, Prometheus) zakoupit 
 
Ekonomika: 
Ekonomika - Ekonomická a finanční gramotnost pro SŠ (Klínský, Münch,Chromá, Eduko) objedná škola 
 
Teorie masáží  
Doporučená:  
Manuální lymfodrenáž podle Dr.Voddera (Wittlinger Andreas, nakl. Grada)  
Dornova metoda  (G.amal Raslan, nakl. Poznání)        
 
Rekondice a regenerace  
Doporučená: Fyzikální terapie  (Poděbradský Grada) 
 
Zdravověda 
Somatologie – učebnice pro střední zdravotnické školy 
(Křivánková, Hradová,  nakl. Grada) zakoupit 
Somatologie – pracovní sešit pro střední zdravotnické školy  
(Křivánková, Hradová, nakl. Grada)          zakoupit 
Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena (Dana Göpfertová, nakl. Triton zakoupit 
 
Psychologie a komunikace ve službách 
Zdravotnická psychologie – teorie a praktická cvičení (E. Zacharová, nakl. Grada)    zakoupit 



 
Základy společenských věd 
Odmaturuj ! ze společenských věd. (Didaktis, Dvořák J.) zakoupit 
  

IV. ročník  
Český jazyk a literatura: 
Český jazyk 4 - mluvnice (Martínková, nakl. Tripolia) zakoupit 
Čítanka 4 (Martínková, nakl. Tripolia) zakoupit 
Dějiny literatury 4 (Martínková, nakl. Tripolia) zakoupit 
Teorie literatury 1.- 4. ročník (Martínková, nakl. Tripolia) zakoupit 
Pravidla českého pravopisu zakoupit 
Doporučeno 
Čítanka 1 k literatuře v kostce (Sochrová, nakl. Fragment)   
 
1. jazyk: 
Anglický jazyk: 
Face2face Intermediate (Cambridge University Press) – second edition    
Student´s book        
Workbook s klíčem      
Slovník anglicko-český a česko-anglický zakoupit 
2. jazyk: 
Španělský jazyk 
Fiesta I.  Španělština pro SŠ a JŠ  (Králová, Krbcová atd., nakladatelství Fraus) zakoupit 
Ruský jazyk: 
Raduga II. po–novomu  Ruský jazyk pro SŠ a JŠ – učebnice + pracovní sešit      zakoupit 
(Jelínek, nakl. Fraus)     
Raduga III. po–novomu  Ruský jazyk pro SŠ a JŠ – učebnice + pracovní sešit   zakoupit 
(Jelínek, Fraus)     
Německý jazyk: 
DIREKT NEU 2 (aktualizované vydání)      zakoupit 
Slovník německo-český a  česko-německý     zakoupit 
Matematika: 
Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 3. díl (Calda, Prometheus) zakoupit 
Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 5. část (Kolouchová, Řepová, Prometheus)  zakoupit 
Sbírka úloh z matemat. pro SOŠ, SOU a nást. st. (Hudcová, Kubičíková, Prometheus) zakoupit 
 
Teorie masáží  
Doporučená: 
Terapeutické využití kinesio tapu (Jitka Kobrová, nakl. Grada)         
 
Rekondice a regenerace  
Doporučená: 
Zdravá záda (Dieter Grabbe, nakl. Grada)    
 
Zdravověda 
Zdravá výživa – 2. přeprac. vydání (Václava Kunová, nakl. Grada)  zakoupit 
 
Psychologie a komunikace ve službách 
Materiály od vyučujícího 
 
Základy společenských věd 
Odmaturuj ! ze společenských věd. (Didaktis, Dvořák J.)  zakoupit 
  
Seminář a cvičení z anglického jazyka 
časopis Bridge                      objedná škola 


