
Odevzdávání učebnic  - 6. ročník 

 
– žáci předávají nižším třídám kompletní doplněné balíčky 

.  

 

     cena 

Jazyk český       český jazyk                 163,-Kč   do balíčku 

    

Matematika  3 díly  - každý díl   120,- Kč   do balíčku 

 

Jazyk anglický  Project 1    433,-Kč   do balíčku 

Vymazat zápisy tužkou. 

 

Zeměpis  Přírodní prostředí Země  137,- Kč    do balíčku 

Atlas světa modrý 349,- Kč    do kabinetu Ze  

 

   Zeměpis světa 1   99,- Kč   do balíčku  

 

Dějepis SPN       154,-Kč   do balíčku 

           

Fyzika (Prometheus)      145,- Kč   do balíčku 

 

Přírodopis        154,-Kč              do balíčku 

 

Rýsovací potřeby si ponechají třídní učitelé u sebe, v případě potřeby je pak předají novým třídním. 

 

Stavy učebnic: nová, A, B, C, D. Životnost učebnice je 5 let. 

 

Za nepřiměřené poškození učebnice žáci platí takto: 

nová do stavu B  10% z ceny 

stav A do stavu C  10% z ceny 

stav B do stavu D  10% z ceny 

nová do stavu C  25% z ceny 

stav A do stavu D  25% z ceny 

nová do stavu D  50% z ceny 

ztracená kniha   plná cena 

 

Třídní učitel osobně perem zapíše do každé učebnice stav na konci školního roku 2019/2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odevzdávání učebnic – 7. ročník  

- žáci předávají nižším třídám kompletní doplněné balíčky  

cena 

Jazyk český       český jazyk SPN   139,-Kč  do skladu 

     

 

Matematika  3 díly - každý díl    120,-Kč  do  balíčku 

    

Jazyk anglický  Project 2    433,- Kč  do balíčku          

Vymazat zápisy tužkou 

 

Jazyk německý Deutsch mit Max I. díl             219,-Kč  ponechají si 

Jazyk ruský  Klassnyje druzja I.   229,-Kč  do kabinetu dějepisu 

     

 

Zeměpis  Zeměpis světa 2      113,- Kč  do balíčku 

   Zeměpis světa 3    113,- Kč  do balíčku   

 Atlas světa modrý   349,- Kč  do balíčku 

 

Přírodopis        154,-Kč  do balíčku 

 

 

  

Dějepis   SPN     165,-Kč  do balíčku 

 

Fyzika (Prometheus)      151,- Kč  do balíčku 

 

IX.A předá tabulky VII.C, IX.BC třídám VII.AB, VII.D si vyzvedne tabulky ze skladu učebnic. 

  

Rýsovací potřeby si ponechají třídní učitelé u sebe, v případě potřeby je pak předají novým třídním. 

 

Stavy učebnic: nová,  A, B, C, D. Životnost učebnice je 5 let. 

 

Za nepřiměřené poškození učebnice žáci platí takto: 

nová do stavu B  10% z ceny 

stav A do stavu C  10% z ceny 

stav B do stavu D  10% z ceny 

nová do stavu C  25% z ceny 

stav A do stavu D  25% z ceny 

nová do stavu D   50% z ceny 

ztracená kniha   plná cena 

 

Třídní učitel osobně perem zapíše do každé učebnice stav na konci školního roku 2019/2020. 

 

 

 

7.A předává učebnice 6.A 

7.B předává učebnice 6.B 

7.C předává učebnice 6.C 

7.D předává učebnice 6.D 

 



 
 

 

Odevzdávání učebnic  - 8. ročník 
 

- žáci předávají nižším třídám kompletní doplněné balíčky- 

 

        cena 

Jazyk český       český jazyk     163,-Kč  do balíčku 

   

    

Matematika  3 díly – každý díl   120,- Kč 

Přírodopis  SPN      154,-Kč  do balíčku 

Jazyk anglický  Project  3    433,-Kč  do kabinetu Aj      

Vymazat zápisy tužkou 

 

Jazyk německý Deutsch mit Max I. díl  219,-Kč  ponechají si 

 

Deutsch mit Max II. díl  219,-Kč  ponechají si 

 

Jazyk ruský  Klassnyje druzja II.   229,- Kč  do kabinetu dějepisu 

 

 

Zeměpis  Zeměpis naší vlasti (žlutá)  129,- Kč  do balíčku 

  Atlas ČR       139,- Kč   do balíčku 

           

 

Dějepis (SPN)       165,- Kč  do balíčku 

 

Fyzika (Prometheus)       145,-Kč  do balíčku,  

   

Chemie  Základy chemie 1    150,- Kč  do balíčku 

    

Tabulky        130,- Kč  si ponechají 

 

Stavy učebnic: nová,  A, B, C, D. Životnost učebnice je 5 let. 

 

Rýsovací potřeby si ponechají třídní učitelé u sebe, v případě potřeby je pak předají novým třídním. 

 

Za nepřiměřené poškození učebnice žáci platí takto: 

nová do stavu B  10% z ceny 

stav A do stavu C  10% z ceny 

stav B do stavu D  10% z ceny 

nová do stavu C  25% z ceny 

stav A do stavu D  25% z ceny 

nová do stavu D   50% z ceny 

ztracená kniha   plná cena 

 

Třídní učitel osobně perem zapíše do každé učebnice stav na konci školního roku 2019/2020. 

 

8.A předává učebnice 7.A 

8.B předává učebnice 7.B 

8.C předává učebnice 7.C 

8.D předává učebnice 7.D 

 



 

 

 

Odevzdávání učebnic – 9. ročník  
 

- žáci předávají nižším třídám kompletní doplněné balíčky, budoucí IX.D si vyzvedne učebnice ze 

skladu 

        cena 

Jazyk český       český jazyk SPN   139,-Kč  do skladu 

    

Matematika  3 díly – každý díl                     120,- Kč   do balíčku  

 

Přírodopis  SPN     154,- Kč  do balíčku 

 

Jazyk anglický  Project  4    433- Kč  do balíčku 

    

Vymazat zápis tužkou 

 

Jazyk německý Deutsch mit Max II. díl  219,-Kč  do kabinetu dějepisu 

Jazyk ruský  Pojechali 2.díl  IX.C   299,-Kč  do kabinetu dějepisu  

   Klassnyje druzja III. IX.B  229,-Kč 

  

Zeměpis   Současný svět     145,- Kč  do balíčku 

    

   Atlas světa modrý   349,- Kč  do balíčku 

 

  

Dějepis (SPN)                 179,- Kč  do balíčku 

    

Fyzika (Prometheus)      9. ročník (červená)    150,- Kč  do balíčku 

   Fyzika 8 (žlutá)   145,- Kč   do balíčku 

    

Chemie  Základy praktické chemie 2             145,- Kč                 do balíčku 

 

Tabulky         130,- Kč   

 

Rýsovací potřeby si ponechají třídní učitelé u sebe, v případě potřeby je pak předají novým třídním. 

 

Stavy učebnic: nová,  A, B, C, D. Životnost učebnice je 5 let. 

 

Za nepřiměřené poškození učebnice žáci platí takto: 

nová do stavu B  10% z ceny 

stav A do stavu C  10% z ceny 

stav B do stavu D  10% z ceny 

nová do stavu C  25% z ceny 

stav A do stavu D  25% z ceny 

nová do stavu D   50% z ceny 

ztracená kniha   plná cena 

Třídní učitel osobně perem zapíše do každé učebnice stav na konci školního roku 2019/2020. 

 

IX.A předá tabulky VII.C, IX.BC třídám VII.AB, VII.D si vyzvedne tabulky ze skladu učebnic. 

9.A předává učebnice 8.A 

9.B předává učebnice 8.B 

9.C předává učebnice 8.C 

 



 

 

 

 

 

Prosím, v pátek 12.06. do 13.00 hodin potvrďte kontrolu  

podpisem:  

 

 

 

Jazyk český (p. Balážová)   ....................................................................... 

 

 

Matematika, chemie (p. Kardosová)  ....................................................................... 

 

 

Fyzika (p. Kučová)   ....................................................................... 

 

 

Jazyk německý (p. Kašná)   ....................................................................... 

 

 

Jazyk ruský (p. Mikulíková)   ....................................................................... 

 

 

Jazyk anglický (p. Karafiátová)  ....................................................................... 

 

 

Dějepis (p. Kašná)    ....................................................................... 

 

 

Zeměpis (p. Hájková)    ....................................................................... 

 

 

Přírodopis (p. Motyčka)   ....................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


