
 

ZU – základní učebnice (nutné pro výuku) 

DU – doporučené učebnice (např. k domácí přípravě) 

 

Kvinta + 1. C + 1. D 

Český jazyk a literatura 

ZU – Nová literatura pro SŠ 1. ročník, Taktik  

      -  Nová čítanka pro SŠ 1. ročník, Taktik  

         (škola bude objednávat hromadně na začátku školního roku - mírně zvýhodněná cena) 

      - Komunikace v českém jazyce pro střední školy (pracovní sešit), Didaktis  

DU - Pravidla českého pravopisu  

      - Komunikace v českém jazyce pro střední školy (učebnice), Didaktis 

Anglický jazyk 

Bude upřesněno podle umístění do jazykové skupiny na základě výsledku rozřazovacího testu. 

Hromadnou objednávku požadovaných učebnic zajišťuje kabinet AJ na začátku září. 

Orientační cena za sadu učebnice + pracovní sešit činí 600-650 Kč (na 2 roky). 

Německý jazyk 

Bude upřesněno podle umístění do jazykové skupiny na základě výsledku rozřazovacího testu. 

Hromadnou objednávku požadovaných učebnic zajišťuje kabinet NJ na začátku září. 

Orientační cena za sadu učebnice + pracovní sešit činí cca 400 Kč (na 2 roky). 

Dějepis 

DU – Popelka, Válková: Dějepis pro gymnázia a SŠ 1 – Pravěk a starověk, SPN   

DU – Čornej, Čornejová: Dějepis pro gymnázia a střední školy 2 – Středověk a raný novověk, SPN  

Zeměpis 

ZU - Školní atlas světa, Kartografie 

ZU - Bičík, I.: Příroda a lidé Země, Česká geografická společnost, Praha   

DU - Školní atlas dnešního světa, TERRA, Praha      

Matematika 

ZU  - J. Mikulčák, M. Macháček, F. Zemánek: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy  

ZU  - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ: Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy  

ZU - J. Petáková: Matematika, příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ 

ZU – Matematika pro střední školy, 1. díl, Základní poznatky (pracovní sešit), Didaktis 

Fyzika 

ZU – M. Bednařík, M. Široká, E. Svoboda: Fyzika pro gymnázia – Mechanika, 5. přepracované vydání 

ZU - O.Lepil: Sbírka úloh z fyziky  

ZU – J. Mikulčák: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy  

DU – Emanuel Svoboda: Přehled středoškolské fyziky, vydavatel: Prometheus, 80-7196-307-0  

Biologie 

ZU – J. Jelínek, V. Zicháček: Biologie pro gymnázia (7. vydání a novější)  

Chemie 

ZU - Banýr, Beneš a kol.: Chemie pro SŠ, SPN a. s. 



Sexta + 2. C  + 2. D 

Český jazyk a literatura 

ZU – Nová literatura pro SŠ 2. díl, Taktik  

      -  Nová čítanka pro SŠ 2. díl, Taktik  

(pro začátek roku si ponechte i stávající 1. díl učebnice a čítanky) 

(škola bude objednávat hromadně na začátku školního roku - mírně zvýhodněná cena) 

      - Komunikace v českém jazyce pro střední školy (pracovní sešit), Didaktis (měli by již všichni mít) 

DU - Pravidla českého pravopisu  

      - Komunikace v českém jazyce pro střední školy (učebnice), Didaktis 

Anglický jazyk 

pokračují s učebnicí + pracovním sešitem z kvinty/1. ročníku 

Německý jazyk 

pokračují s učebnicí + pracovním sešitem z kvinty/1. ročníku 

Dějepis 

DU – Čornej, Čornejová: Dějepis pro gymnázia a střední školy 2 – Středověk a raný novověk  

DU – Hlavačka: Dějepis pro gymnázia a střední školy 3 – Novověk  

OSZ 

ZU - Ústava ČR, rok vydání 2016 a novější 

Zeměpis 

ZU -  Školní atlas světa, Kartografie, Praha    

ZU - Příroda a lidé Země, Česká geografická společnost, Praha    

ZU - Školní atlas České republiky, Kartografie, Praha    

ZU - Česká republika, Česká geografická společnost, Praha 

DU - Školní atlas dnešního světa, TERRA 

Matematika 

ZU - J. Mikulčák, M. Macháček, F. Zemánek: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy 

ZU - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ: Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy  

ZU - Petáková: Matematika, příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ 

Fyzika 

DU – Emanuel Svoboda: Přehled středoškolské fyziky, vydavatel: Prometheus 

ZU - O. Lepil: Sbírka úloh z fyziky  

ZU – J. Mikulčák: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy   

ZU – K. Bartuška, E. Svoboda: Fyziky pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika 

ZU – O. Lepil, P. Šedivý: Fyziky pro gymnázia – Elektřina a magnetismus 

ZU – O. Lepil: Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění 

Biologie 

ZU – J. Jelínek, V. Zicháček: Biologie pro gymnázia (7. vydání a novější)  

Chemie 

ZU - Banýr, Beneš a kol.: Chemie pro SŠ, SPN a. s. 

Francouzský jazyk (jazykový blok) 

ZU – Odysée A1, CLE International, 2021 



Septima + 3. C + 3. D 

Český jazyk a literatura               

ZU – Nová literatura pro SŠ 3. díl, Taktik  

      -  Nová čítanka pro SŠ 3. díl, Taktik  

(pro začátek roku si ponechte i stávající 1. díl učebnice a čítanky) 

(škola bude objednávat hromadně na začátku školního roku - mírně zvýhodněná cena) 

      - Komunikace v českém jazyce pro střední školy (pracovní sešit), Didaktis (měli by již všichni mít) 

DU - Pravidla českého pravopisu  

      - Komunikace v českém jazyce pro střední školy (učebnice), Didaktis 

Anglický jazyk 

Bude upřesněno jednotlivými vyučujícími – dle úrovně jazykové skupiny. Hromadnou objednávku požadovaných učebnic  

zajišťuje kabinet AJ na konci srpna. Orientační cena za sadu učebnice + pracovní sešit činí  600-650 Kč (na 2 roky). 

Německý jazyk 

Bude upřesněno jednotlivými vyučujícími – dle úrovně jazykové skupiny. Hromadnou objednávku požadovaných učebnic  

zajišťuje kabinet NJ na konci srpna. Orientační cena za sadu učebnice + pracovní sešit činí cca 400 Kč (na 2 roky). 

Dějepis 

DU – Hlavačka: Dějepis pro gymnázia a střední školy 3 – Novověk, SPN   

DU – Kuklík: Dějepis pro gymnázia a střední školy 4 – Nejnovější dějiny, SPN  

Zeměpis 

DU - Regionální zeměpis světadílů, Česká geografická společnost, Praha   

ZU -  Školní atlas světa, Kartografie, Praha (nové vydání srpen 2004)  

Matematika 

ZU - J. Mikulčák, M. Macháček, F. Zemánek: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy   

ZU - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ: Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy  

ZU – J. Petáková: Matematika, příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ  

ZU – I. Bušek: Sbírka úloh pro gymnázia – Analytická geometrie 

Fyzika 

DU – Emanuel Svoboda: Přehled středoškolské fyziky, vydavatel: Prometheus 

ZU - O.Lepil: Sbírka úloh z fyziky  

ZU – J. Mikulčák: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy   

ZU – O. Lepil, P. Šedivý: Fyziky pro gymnázia – Elektřina a magnetismus 

ZU – O. Lepil, P. Šedivý: Fyziky pro gymnázia – Optika 

Biologie 

ZU - Jelínek, Zicháček -  Biologie pro gymnázia (7. vydání a novější) 

Chemie 

ZU - Banýr, Beneš a kol.: Chemie pro SŠ, SPN a. s. 

Matematicko–technický blok (předměty: Cvičení z matematiky, Matematická analýza, Seminář z matematiky) 

ZU – Petáková: Matematika, příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ  

Přírodovědný blok (předměty: Cvičení z matematiky, Matematické metody) 

ZU – Petáková: Matematika, příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ 

Základy praktické latiny (nepovinný předmět) 

ZU - V. Seinerová - Latina pro střední školy, 1. díl    

ZU – Bilíková – Přehled latinské mluvnice, Brno 1992, MC sdružení 

Francouzský jazyk (jazykový blok) 

ZU – C'est parti! 1, Draco, 2019 / C'est parti! 2, Draco, 2020 (od března / dubna) 

 



Oktáva + 4. C 

Český jazyk a literatura               

ZU - Čítanka k literatuře v kostce 3 a 4   

      - Styblík, Čechová: Mluvnická a slohová cvičení  

DU - Pravidla českého pravopisu  

      - Stručná mluvnice česká  

      - Maturita 2019–2020 z českého jazyka a literatury, Didaktis 

Anglický jazyk  

pokračují s učebnicí + pracovním sešitem ze septimy/3. ročníku 

Německý jazyk 

pokračují s učebnicí + pracovním sešitem ze septimy/3. ročníku 

Matematika   

ZU – J. Mikulčák, M. Macháček, F. Zemánek: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy  

ZU - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ: Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy  

ZU - J. Petáková: Matematika, příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ  

ZU – I. Bušek: Sbírka úloh pro gymnázia – Analytická geometrie 

DU – J. Kubát J.: Sbírka úloh z matematiky pro střední školy - Maturitní minimum     

Biologie 

ZU - Jelínek, Zicháček -  Biologie pro gymnázia (7. vydání a novější) 

Základy praktické latiny (nepovinný předmět) 

ZU - V. Seinerová - Latina pro střední školy, 1. díl    

ZU – Bilíková – Přehled latinské mluvnice 

Francouzský jazyk (jazykový blok) 

ZU – C’est parti! 2, Draco, Praha 2020 

Matematicko–technický blok (předměty: Cvičení z matematiky, Matematická analýza, Seminář z matematiky) 

ZU – Petáková: Matematika, příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ  

Přírodovědný blok (předměty: Cvičení z matematiky, Matematické metody) 

ZU – Petáková: Matematika, příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ 

 


