SEZNAM POMŮCEK PRO PRVNÍ ROČNÍKY 2020/2021 – RVP STAVEBNICTVÍ
ŠVP - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ A CAD/BIM PROJEKTOVÁNÍ
ŠVP - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURA
SVP - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ A INTERIÉROVÝ DESIGN
TEORETICKÁ VÝUKA:
1. Přezůvky do budovy školy.
2. Zámek visací střední velikosti 1ks na uzamykání skříňky v šatně.

ZKRATKA
PŘEDMĚTU

UČEBNICE

SEŠITY

POMŮCKY

Close-up student's book +
workbook - způsob
objednání viz níže
2 x 444

lepidlo

Nová literatura pro
střední školy 1. ročník Eva Jiřičková a kol. ,
Taktik, učebnice a prac.
sešit

2 x 444

ne

DEJ

Čornej P.: Dějepis pro
střední odborné školy

desky A4 na euroobaly,
papíry A4, podložka

lepidlo, nůžky, pastelky

MAT

Matematika pro
spolužáky - VÝBĚR PENĚZ
A KOUPI ZAJIŠŤUJE
VYUČUJÍCÍ V ZÁŘÍ
1 x 445

AJ

ČJ

CHE
EKB
FYZ
IKT

ne
ne

tisk pracovních sešitů v
září
tisk pracovních sešitů v
září

flash disk

Fyzika pro střední školy I.
- nakladatelství
Prometheus Praha
1 x 440
ne
1 x 420

kalkulačka, zvýrazňovač,
lepidlo
bude upřesněno v září

ne

ne

cvičební úbor, tenisky
se světlou podrážkou, ručník
na osprchování po tělocviku

tisk pracovních sešitů v
září
2 x 440

rýsovací tužky (F,2H),
kružítko, min. 2 pravítka z
nichž min. 1 trojúhelník s
ryskou, úhloměr, 6 pastelek
(nebo barevných per),
ořezávátko
pravítka, kružítko, kalkulačka

TV

DEG

POS

pravítka, kružítko, kalkulačka
- např. CASIO fx-82ES

ne
bude upřesněno v září

SMS

ne

1 x 444

lepidlo, nůžky, zvýrazňovače

ne

ne

tužky různé měkkosti - není
třeba sada, guma, pastelky
(min. základních 6 barev), cca
40 výkresů čtvrtek A3 (budou
potřeba průběžně), desky A3,
tuž, násadka a špička (příp.
redis pero na tuž) a tuž, černá
fixa

ne

1 x 445

montérky, pevná pracovní
obuv

ODK

PRA

Sportovní kurz – povinná týdenní aktivita organizovaná na konci prvního ročníku v květnu – plavání,
bruslení, lanový park a trocha teorie.
Dále je nutné před nástupem ke studiu:
zvážit možnost stravování a podání přihlášky ke stravování - termín do 15.7.2020
-

veškeré informace naleznete na webových stránkách v příslušném odkazu na stravování;
první platbu je nutné poukázat do 20.8.2020.

zvážit možnost ubytování a podání přihlášky k ubytování – termín do 26.6.2020
-

veškeré informace naleznete na webových stránkách v příslušném odkazu ubytování;
přihlášení k ubytování není automatické, je nutné podat přihlášku.

Postup při objednávání učebnice Close-up A2
Potřebujeme učebnice Close-up A2 Student's Book + Online Student Zone a Close-up A2 Workbook.
Tyto učebnice se za výhodnou cenu objednávají na https://www.bridgebooks.cz/.
Učebnice objednáte takto:
1. Vložte učebnice do košíku (Student’s book kód 581-1 za 390 Kč,-) a Workbook kód 581-5 za 230
Kč,-).
2. Přejděte do košíku.
3. Pokud jsou v košíku správné učebnice, pokračujte na krok 2.
4. V kroku 2 zadejte své osobní údaje.
5. V kroku 3 vyberte způsob dopravy, což je název školy.
6. V kroku 4 potvrďte objednávku.
7. Na váš email přijde potvrzení objednávky.

8. Na váš email přijde výzva k platbě převodem.
9. Objednávku zaplaťte převodem na uvedený účet.
10. Po zaplacení budou zakoupené učebnice poslány přímo do školy, kde si je žáci v září vyzvednou.
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na: kubelkova@spsstavebni.cz .
S pozdravem a přáním hezkého dne, Mgr. Erika Kubelková

Další informace:
Pokud byl ke studiu v naší škole přijat i Váš kamarád nebo spolužák ze ZŠ a chcete s ním být v jedné
třídě, jsme ochotni k tomu přihlédnout a pokud nám to nastavení tříd dovolí, Váš požadavek
zohledníme. Informujte nás o tom na emailu sadovska@spsstavebni.cz.

Studium bude slavnostně zahájeno v pondělí dne 1. září 2020 v 10.00 hodin ve studovně školy.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

