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ŠKODA AUTO a.s. 
Střední odborné učiliště strojírenské 

 
Informace pro rodiče pro školní rok 2022 - 2023 

 
Vážení rodiče, 
 
většina  učebnic bude  žákům na celou dobu studia zapůjčena zdarma. Všichni žáci obdrží bezplatně 
na začátku školního roku základní sadu sešitů. 
 
K výuce cizích jazyků, některých odborných předmětů a všeobecně vzdělávacích maturitních 
předmětů si musí k 01. 09. 2022 žáci zakoupit učebnice na vlastní náklady. Přehled povinných 
učebnic k zakoupení naleznete v tabulce. 
 
Navazující jazykové učebnice do vyšších ročníků si zajistí opět žáci sami na pokyn vyučujících.  

 
MATURITNÍ OBORY – ČTYŘLETÉ 

 
Komunikace v českém 
jazyce pro střední školy  
– Pracovní sešit 

 
Nakl.: Didaktis 
ISBN: 978-80-7358-229-6 

Matematika 
 
Sbírka úloh z matematiky 
udcová-Kubičíková 
 
ISBN 978-80-7196-318-9 

Literatura pro 1. ročník SŠ  
Pracovní sešit  
zkrácená verze 

Nakl.: Didaktis 
 
 
ISBN: 9788073581824 

Matematika 
pro střední školy – 2. díl 
 
Výrazy, rovnice a nerovnice 
Pracovní sešit 
 
 
ISBN 978-80-7358-209-8 

Anglický jazyk 
 
Life Vision 
Pre-Intermediate 
Pracovní sešit+učebnice 
 
 

ISBN: 978-0-19-408028-6 
ISBN: 978-0-19-408039-2 

Příručka pro elektrotechnika 
 
Pouze obory  
IT Technik pro výrobní  
systémy 
IT Mechatronik 
 
Nakladatelství: Sobotáles 
ISBN 978-3-8085-3034-4 

Německý jazyk 
 

DIREKT INTERAKTIV 1 
Nakl.: KLETT 
(tato učebnice bude  
zakoupena hromadně  
v září 2022) 
Pouze obor  
Provoz a ekonomika dopravy 
 

ISBN: 9788073972578 

Strojnické tabulky 
 
pouze obor  
Mechanik strojů  
a zařízení 
 
 
 
 
ISBN 978-80-7361-081-4 
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UČEBNÍ OBORY – TŘÍLETÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaci o zakoupení dalších pracovních sešitů MATEMATIKA 2, 3, 4 pro učební obory 
dostanou ve 2. ročníku. 

Informaci o zakoupení učebnice anglického jazyka učební obory dostanou po rozřazovacím testu 
v září.  

 
Další důležité informace pro rodiče 
Pokud byl Váš syn (dcera) na ZŠ v péči Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo Speciálně 
pedagogického centra (SPC), je nutné dodat platnou zprávu z PPP nebo SPC  
do školy – Mgr. I. Turzová – 1. patro, číslo dveří 125, t. č. 730 866 009, e-mail 
Ilona.Turzova@skoda-auto.cz. Jestliže PPP nebo SPC doporučuje vypracování individuálního 
vzdělávacího plánu, musíte o něj, jako zákonní zástupci, požádat písemně ředitele školy. 
 
V případě, že Vaše dcera či syn navštěvují dětského psychologa nebo psychiatra a mají předepsané 
zklidňující či tlumicí léky, je nutné o této medikaci též informovat třídního učitele . 
 
Přeji všem rodičům i vašim dětem úspěšný start do nového školního roku 2022-23. 
 
01. 06. 2022 
 
Mgr. Martina Řechtáčková v. r. 
koordinátor všeobecně vzdělávacích předmětů 

Strojnické tabulky 
 
pouze obory  
Provozní mechanik 
Nástrojař 
 
ISBN 978-80-7361-081-4 

MATEMATIKA 1  
pro střední  
odborná učiliště  
– 1. díl 
 
Pracovní učebnice 
Čísla, výrazy a počítání  
s nimi 
 
ISBN 978-80-7358-340-8 

Příručka pro elektrotechnika 
 
Pouze obor  
Elektromechanik pro  
zařízení a přístroje 
 
Nakladatelství: Sobotáles 
ISBN 978-3-8085-3034-4 
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