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Informace o učebních pomůckách, vybavení, učebnicích a pracovním oděvu pro učební obor 

 

 

Vážení rodiče, 

 

Váš syn – vaše dcera byli přijati do oboru vzdělávání 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení  

a přístroje.  

 

Při výuce odborného výcviku budou žáci potřebovat vlastní vybavení (nářadí, pomůcky, pracovní oděv a 

učebnice). V této souvislosti pro informaci uvádíme seznam základních učebních pomůcek  

pro 1. ročník.  

 

A. Seznam základního nářadí a pomůcek pro 1. ročník 

 

- elektrikářský šroubovák plochý 2 mm - kleště štípací stranové izolované /jemné provedení/ 

- elektrikářský šroubovák plochý 3-5 mm - nůžky 

- el. šroubovák křížový – malý a velký - odsávačka 

- lékařská pinzeta - rýsovací jehla 

- kleště ploché izolované - slabé čelisti - odlamovací nůž nebo starší lékařský skalpel 

- školní štěteček - kladívko 150 g a důlčík 

- mikropáječka 220 V 

 

- měřící přístroj v ceně do 300,- Kč + 2 malé a 2 normální krokosvorky ke šňůrám MP 

- přípravek na ohýbání el. součástek AB 5 – 7,5 mm (lze jej pořídit v prodejně GES Electronics v Plzni) 

 

Doporučení na specializovanou prodejnu: 

GES-ELECTRONICS, Studentská 55 a, Plzeň, PSČ 323 00, tel. 377 373 311, www.ges.cz 

otevírací doba: pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 hod. 

 

Dále budou potřebovat rýsovací a psací potřeby, čtverečkovaný sešit A4. S dalším nutným vybavením 

budou žáci seznámeni během školního roku. 

 

 

B. Požadovaný pracovní oděv a obuv 

Pánský pracovní plášť modré barvy a pevnou obuv si pořizují žáci na vlastní náklady. Označení pracovního 

oděvu provedou dle pokynů učitele OV v měsíci září. 

 

Doporučení  na specializovanou prodejnu: 

VOCHOC TRADE, Domažlická 216/38, Plzeň, PSČ 318 03, tel. 377 388 723, www.vochoc.cz 

otevírací doba: pondělí až pátek od 7:00 do 17:00 hod. 
obraťte 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



C. Požadované učebnice 

 

Předmět Autor učebnice Název  

 

ČJL Soukal Čítanka pro učební obory SOU 

 Kvítková, Helclová Čeština pro učební obory SOU  

CHE Blažek Chemie pro obory nechemického zaměření  

MAT M. Hudcová  Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ  

 E. Calda Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU  

 

ZEL. J. Vlček Základy elektrotechniky  

ELM Kubica Elektrotechnická měření  

ELN J. Kessl Elektronika I. a II. (Analogová technika a přenosová technika) 

BES S. Křeček  Příručka zabezpečovací techniky  

MECH L. Maixner Mechatronika  

 

  

 

Učebnice jazyků bude určena v září. 

 

Doporučení na specializovanou prodejnu: 

Eva a Petr Baslovi, Knihkupectví Moudrá sova, Klatovská 28, Plzeň, PSČ 301 00,  

tel. 377 326 326, www.moudrasova.cz 

otevírací doba: pondělí až pátek od 8:00 do 18:00 hod. 

 

https://www.moudrasova.cz/e-shop 

 

Technická literatura BEN /e-shop/ 

http://www.ben.cz/cz/ 

 

 

Pro výuku bude také nezbytně potřebovat kalkulátor pro střední školy se základními funkcemi. Na 

výpočty v hodinách nelze používat mobil! 
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