
 

 

POŽADAVKY KATEDER: 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

- Literatura pro 1. ročníky středních škol – pracovní sešit, nakladatelství DIDACTIS cca 140,-
Kč – bude objednána hromadně v září 

- Pravidla pravopisu, která je možné použít i u maturitní zkoušky 
ANGLICKÝ JAZYK 

- Informace podají vyučující osobně na schůzce 0. ročníků 
ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 

- Učebnice ( pro 1. i 2. ročník)   
o Antonín Blahovec -  Elektrotechnika I; Elektrotechnika II; Elektrotechnika III 

- sešit A4 čtverečkový 60 listů (záleží na jednotlivých kantorech) 
- kalkulačka s funkcemi 
- barevné tužky (vhodná je tříbarevná propisovačka) 
- pravítko a trojúhelník s ryskou 
- tužka měkká HB 
- zvýrazňovače  

MECHANIKA 
- Učebnice Sbírka úloh z technické mechaniky; K. Mičkal; Informatorium (slouží k výuce 

v prvním a druhém ročníku)  
- 1xsešit A4 čistý 
- Kalkulačka 
- Rýsovací pomůcky (2xtrojúhelník s ryskou, kvalitnější kružítko, 1xtužka (B)) 

CHEMIE 
- Sešit A4 – čtverečkovaný (465, silný) – může vystačit i v 2. ročníku 
- Psací potřeby 
- Kalkulačka (pro SŠ – zlomky, komplexní čísla, statistika, ...) 
- Periodická soustava prvků (lze zakoupit v knihkupectví, možno stáhnout z webu, je i 

součástí MFCH tabulek pro SŠ) 
 

- Nepovinné:  
- J. Blažek: Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření (nakl. SPN 

– pedagogické nakladatelství a.s., cca 150,-Kč) 
 

- K. Růžičková, B. Kotlík: Chemické názvosloví pro SŠ v kostce 
 

MATEMATIKA 
- Sešit A4 – čtverečkovaný (465) 
- Rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník a kružítko) 
- Kalkulačka (pro SŠ – zlomky, komplexní čísla, statistika, ..., BEZ grafického displeje, 
řešitele rovnic a úpravy algebraických výrazů) 

- MFCH tabulky a vzorce pro SŠ (Prometheus) 
FYZIKA 

- Sešit A4 – čtverečkovaný nebo nelinkovaný (min. 40 listů) 
- Psací potřeby 
- Kalkulačka (pro SŠ – zlomky, komplexní čísla, statistika, ..., BEZ grafického displeje, 
řešitele rovnic a úpravy algebraických výrazů) 

- MFCH tabulky a vzorce pro SŠ 
- Bednařík M., Svoboda E., Široká M.: Fyzika pro gymnázia – Mechanika (naklad. 

Prometheus , 140 Kč) 



 

 

 
- (pro 2. ročník: Karel Bartuška: Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika 

(naklad. Prometheus , 117 Kč) a Oldřich Lepil: Fyzika pro gymnázia - Optika (naklad. 
Prometheus , 114 Kč) 

  
TECHNICKÉ KRESLENÍ 

- Učebnice Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro školu a praxi; J. Švercl; 
Scientia (slouží k výuce v prvním a druhém ročníku)  

- Rýsovací pomůcky (2xtrojúhelník s ryskou, pravítko, kvalitnější kružítko, 2xtužka (B)) 
- 2xsešit A4 čistý 

DÍLNY 
- dvoudílný pracovní oděv / montérky / 
- pracovní obuv / klasická nebo pracovní polobotka / 
- čepice s kšiltem / pro dívky šátek / 
- sešit čtverečkovaný č.465 
- zbytek bude sdělen žákům 1.roč. při nástupu do školy po 1. září 2015 

 



 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 
KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU SPŠ A VOŠ CHOMUTOV 

 
Informace  pro rodiče budoucích žáků 1.roč. 

 
1. Nebát se TvS (slabší žáci), důraz klademe na docházku, přístup a plnění povinností. 
 
2 Se všemi povinnostmi, zásadami chování, hodnocením apod.žáci seznámeni 

každoročně na zač.šk.roku proti podpisu. 
 Bezpečnost na 1.místě – důraz na chování, dodržování pravidel 
 
3. Zdravotní omezení - zásadně  písemně od lékaře, vždy aktualizované pro daný školní 

rok – možnost zařazení  do předmětu Zdravotní Tv – nahrazuje běžnou TvS 
 žádost řediteli školy – tiskopis v kanceláři školy 
 DOPORUČUJEME všem oslabeným žákům včetně výrazně otylých. Z větší části 

odbouráno hodnocení výkonů. KONZULTUJTE na kat. TvS 
 
4. Uvolnění z Tv („osvobození“ na školní rok nebo pololetí ze zdravotních důvodů) -  

vyřizovat co nejdříve – žádost řediteli školy – tiskopis v kanceláři školy 
 

5. Pravidla omlouvání:  zásadně do omluvného listu (ne „papírky“), pouze předem, 
omluva z Tv -  ze cvičení NENÍ  DŮVODEM  PRO  NEÚČAST  na hod.TvS  (např.u 
koncových hodin !!) – žák přítomen a dle potřeby a programu zapojen jako rozhodčí, 
časomíra, měření výkonů apod.. 

 
6. Tv úbor  tmavé sportovní trenýrky (nejlépe tm. modré, tm. zelené, černé) a 

jednobarevné bavlněné triko – krátký rukáv,  bílé nebo tmavé (výběr dle domluvy ve 
skupině, třídě, tím při použití rozlišovacích tílek docílíme při sportovních hrách „družstva v 
dresech“)  

 

7. BOTY – nejdůležitější část úboru – úzký vztah k bezpečnosti! Dvoje boty - do tělocvičny – 
sálové, atletika – běžecké sportovní boty – každá bota jiné VLASTNOSTI URČENÉ PRO 
DANÝ POVRCH, nejedná se pouze o ochranu palubovky 

 
8. Plavky –  doporučujeme plavecké – elastické (plavecký výcvik – podzim / jaro  -2 části)

 plaveme, nejde o koupání 
 

 9. Lyžařský výcvik -  povinný – možnost volby (přelom leden / únor) 
 Sjezdovky, snowboard – Pec pod Sněžkou  - pobyt: so – pá    
 Běžky – turistika – Cv a okolí, Krušné hory – denní dojíždění po – pá   

 
10. Možnost zapojení do sportovních kroužků – od října  do května – posilovna, florbal, futsal, aj. 

dle kapacity sportovišť a zájmu žáků 
 
 
 
V Chomutově, 22.5. 2015       uč.Tv.:  J. a M. Koubovi 

 


