
Seznam učebnic pro žáky 1. ročníku obor Kuchař-číšník pro šk. rok 2021/22 

 

 Matematika 1 pro střední odborná učiliště – nakladatelství Didaktis, autoři: Václav 

Zemek, Kateřina Marková, Petra Siebenbürgerová, Lenka Macálková 

 Periodická soustava prvků pro SŠ (karta o velikosti A4) 

 Technologie přípravy pokrmů 1 – učebnice pro kuchaře a číšníky, I. Balagová, M. 

Matejka, IQ 147 

 Technologie přípravy pokrmů 2 – učebnice pro kuchaře a číšníky, E. Brhlík, J. 

Romaňuk, IQ 147 

 Výživa – odborná učebnice pro kuchaře a číšníky, R. Šimončič, IQ 147 

 Potraviny a nápoje – učebnice pro kuchaře a číšníky, P. Kružliak, R. Schiller, A. Forro 

 Ekonomika pro SOU 1. díl – obor kuchař – číšník, J. Mach, Fortuna 

 Chill out 1, 2 Angličtina pro SOŠ a SOU, autor Tkadlečková Carla – nakladatel Klett  

 Stolničení, autor Gustav Salač, nakladatelství Fortuna 

 

Učebnice na druhý cizí jazyk si zakoupíte až v září, až budete vědět, do které skupiny jste 

zařazeni. 

 

Všechny učebnice zakoupíte například v Knihkupectví Komenského – Hálkova 684 

v Nymburce (www.knihanymburk.cz), kde Vám poskytnou zajímavé slevy, či v jiných 

specializovaných knihkupectvích. Můžete využít též internetový obchod, například 

www.neoluxor.cz nebo www.levneucebnice.cz či nabídky na prodej absolventů na školním 

facebooku www.facebook.com/soupdy  

 

Seznam učebnic pro žáky 1. ročníku obor Pekař a Cukrář pro šk. rok 2021/22 

 

 Matematika 1 pro střední odborná učiliště – nakladatelství Didaktis, autoři: Václav 

Zemek, Kateřina Marková, Petra Siebenbürgerová, Lenka Macálková 

 Cukrářská výroba – 1. díl, 2. díl, 3. díl, L Bláha a kol., Informatorium 

 Suroviny – pro učební obor cukrář, L. Bláha, F. Šrek, Informatorium 

 Stroje a zařízení pro učební obory Cukrář, Pekař – autor Vladimír Doležal, František 

Kadlec, nakladatelství Informatorium 

 Ekonomika pro SOU 1. díl – obor kuchař – číšník, J. Mach, Fortuna 

 Chill out 1, 2 Angličtina pro SOŠ a SOU, autor Tkadlečková Carla – nakladatel Klett  

 Periodická soustava prvků pro SŠ (karta o velikosti A4) 

 

Žáci oboru pekař nepotřebují Cukrářskou výrobu 

Všechny učebnice zakoupíte například v Knihkupectví Komenského – Hálkova 684 

v Nymburce (www.knihanymburk.cz), kde Vám poskytnou zajímavé slevy, či v jiných 

specializovaných knihkupectvích. Můžete využít též internetový obchod, například 

www.neoluxor.cz nebo www.levneucebnice.cz či nabídky na prodej absolventů na školním 

facebooku www.facebook.com/soupdy  
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