Finanční rozvaha (od září 2022)
předpokládané výdaje na studium v jednotlivých předmětech a oborech studia
Uvedený přehled je pouze informativní, je sestaven podle předmětů a v jejich rámci podle oborů a ročníků.
Požadavky a ceny se mohou měnit podle reálné situace a požadavků výuky.
Začátkem září organizujeme ve škole burzu učebnic, kde je možné za výhodné ceny zakoupit učebnice od
starších spolužáků.
Všichni žáci prvních ročníků se musí zúčastnit tzv. Harmonizačních dnů, které probíhají v září v Bedřichově
(podrobné informace budou zaslány samostatně).
Členský příspěvek (na podporu zájmových aktivit žáků) pro Spolek přátel Jergym z. s. je 500–750 Kč ročně,
viz web školy: http://www.jergym.cz/spolek_pratel_jergym/ – bude upřesněno v září 2022
Chemie
1. roč. a Sekunda: plášť pracovní 300 Kč; brýle 50 Kč; pomůcky do laboratoře 50 Kč; učebnice 150 Kč
Tělesná výchova
1. ročník – lyžařský kurz
– pobytový (obor PMP) nebo s denním dojížděním (obor G4, Kvi)
v Bedřichově přibližně 2 900 Kč
– pobyt v Alpách 7 500 Kč (ubyt., doprava, skipas, polopenze) + vlastní strava
2. ročník – sportovní kurzy – cyklistický přibližně 3 000 Kč
– turistický (pravděpodobně slovenské nebo rakouské hory) 6 500 Kč
Biologie
Prima a 1. ročník G4 – vybavení do laboratoře – pinzeta, nůžky, žiletka 150 Kč
Fyzika
Prima–kvarta: pracovní sešit cca 100 Kč; exkurze: každý ročník cca 200 Kč; kalkulačka cca 300 Kč
1.–4. ročník: vědecká kalkulačka, cca 500 Kč
Německý jazyk
Učebnice NJ + pracovní sešity = 300–400 Kč na každý rok
(možnost zakoupit si starší knihy na burze učebnic)
Výměnný pobyt ve Švýcarsku a v Gummersbachu ve 2. nebo 3. roč. = 6000 Kč (podle zájmu volitelné)
Francouzský jazyk
Čtyřleté gymnázium:

1.–3. ročník – učebnice + pracovní sešit
4. ročník – pracovní sešit

Osmileté gymnázium:

Tercie – pracovní sešit
220 Kč
Kvarta – pracovní sešit
220 Kč
Kvinta–sexta – učebnice + pracovní sešit
600 Kč
Septima–oktáva – učebnice + pracovní sešit 850 Kč

Pedagogické lyceum:

1.–4. ročník – učebnice + pracovní sešit

850 Kč
350 Kč

850 Kč

Výměnný pobyt ve Francii – 7 500 Kč (podle počtu zájemců, volitelné)
Výtvarná výchova
Příspěvek na výtvarný materiál, ročně:
400 Kč všechny výtvarné skupiny mimo sekundy, tercie a kvarty (200 Kč pro třídu Sek, T, Kva)
Exkurze pořádané kabinetem VV pro všechny výtvarné skupiny:
200 Kč až 400 Kč (autobus, vstupné) 1× za rok – např. Praha nebo Národní galerie Praha
1. SOŠPg obor PMP:
a)
povinná literatura pro studenty oboru PMP: každý díl odpovídá jednomu ročníku (ve čtvrtém 4. + 5.
díl)
ŠAMŠULA P. Průvodce výtvarným uměním I., II., III., IV. Praha: SPL Práce
BLÁHA J., SLAVÍK, J. Průvodce výtvarným uměním V. SPL Práce orientační náklady: 1 500 Kč
b)
Estetický kurz pro 3. ročník PMP a PL: přibližně 2 500 Kč
2. Gymnázium:
povinná literatura pro studenty gymnázia (8 leté a 4leté studium):
skripta PROKOP V. Kapitoly z dějin výtvarného umění. Sokolov: O.K.-Soft orientační cena: 120 Kč
Hudební výchova
Exkurze pořádané kabinetem HV:
v každém ročníku společně s VV – Praha (Národní galerie + další, hudební programy, Muzeum hudebních
nástrojů, divadelní představení, koncert…)
cena jedné exkurze (autobus + vstupné): maximálně 250 Kč až 300Kč
Estetický kurz pro 3. ročník SOŠPg – společně pro Vv a Hv – předpokládané výdaje – do 700 Kč
Zeměpis
Sekunda
exkurze 100 Kč
Kvarta
exkurze 100 Kč
Kvinta + 1. ročník
doporučená literatura cca 350 Kč
Sexta + 2. ročník
školní atlas světa 300 Kč
Septima + 3. ročník exkurze 100 Kč
školní atlas ČR 150 Kč
Oktáva + 4. ročník – jen seminář ze zeměpisu
Pozn.: doporučená literatura, školní atlas světa a školní atlas ČR – je uváděno v 1. ročníku a je použitelné
i v dalších ročnících
Anglický jazyk
Osmileté gymnázium:
Prima – cvičebnice
Mapa anglické gramatiky
Sekunda – cvičebnice
Tercie – cvičebnice
Kvarta – cvičebnice
222 cvičení z angl. mluvnice
Kvinta – uč.+ cvič. A
Sexta – uč. + cvič. B
Septima – uč. + cvič. A
Oktáva – uč. + cvič. B

270 Kč
50 Kč
270 Kč
270 Kč
270 Kč
80 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč

Maturita – Angličtina pro SŠ 180 Kč
+ možná účast na jazykovém kurzu ve Velké Británii – cca 14 000 Kč
Čtyřleté gymnázium:
1. ročník – uč. + cvič. A
500 Kč
222 cvičení z angl. mluvnice
80 Kč
2. ročník – uč. + cvič. B
500 Kč
3. ročník – uč. + cvič. A
500 Kč
4. ročník – uč. + cvič. B
500 Kč
Maturita – Angličtina pro SŠ 180 Kč
+ možná účast na jazykovém kurzu ve Velké Británii – cca 14 000 Kč
Pedagogické lyceum:
1. ročník – uč. + cvič. A
500 Kč
2. ročník – uč. + cvič. B
500 Kč
3. ročník – uč. + cvič. A
500 Kč
4. ročník – uč. + cvič. B
500 Kč
+ možná účast na jazykovém kurzu ve Velké Británii – cca 14 000 Kč
Předškolní a mimoškolní pedagogika:
1. ročník – uč. + cvič. A
500 Kč
2. ročník – uč. + cvič. B
500 Kč
3. + 4. ročník – uč. + cvič. A 500 Kč
+ možná účast na jazykovém kurzu ve Velké Británii – cca 14 000 Kč
Český jazyk
Učebnice literatury nová 1–4
cca 150 Kč
Čítanka 1–4
cca 120 Kč
Český jazyk učebnice 1–4
cca 120 Kč
Český jazyk Pracovní sešit 1–4
cca 120 Kč
Pracovní sešit z českého jazyka prima–kvarta
cca 100,- Kč
(všechny učebnice SŠ možno koupit se slevou na školní burze nebo hromadně objednat se slevou v září)
Matematika
Prima až kvarta: pracovní sešity pro každý ročník 4 ks v celkové hodnotě cca 220 pro každý ročník
(nakupujeme hromadně), rýsovací potřeby
1.–4. ročník: pracovní sešity cca 250 za rok (dle uvážení vyučujícího), rýsovací potřeby, vědecká kalkulačka
cca 500

