Přehled požadovaných učebnic
1. ročník - školní rok 2019 / 2020

Český jazyk a literatura: učebnice podle dohody s vyučující
Anglický jazyk:

Maturita Solutions pre – intermediate - 3rd edition
SB + WB

Německý jazyk:

1 direkt interaktiv, nakladatelství Klett, 1. vydání 2019

Ruský jazyk:

Raduga po novomu 1, učebnice + pracovní sešit, autoři Stanislav Jelínek,
Ljubov Fjodorovna Alexejeva, Radka Hřibová a Hana Žofková.

Španělský jazyk:

podle domluvy s vyučující

Matematika:

Základní poznatky z matematiky (Bušek), Prometheus
Planimetrie (Pomykalová), Prometheus
Rovnice a nerovnice (Boček), Prometheus
Matematika – příprava k mat. a k přijímacím zkouškám (J. Petáková),
nakl. Prometheus

Fyzika:

Fyzika pro gymnázia - Mechanika (Bednařík), Prometheus
Fyzika - Sbírka úloh pro střední školy (Lepil), Prometheus
Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro SŠ, Prometheus

Chemie:

podle domluvy s vyučujícím

Biologie:

Biologie pro SŠ gymnazijního typu (Jelínek, Zicháček),
nakl. FIN PUBLISHING

Dějepis:

Dějepis pro gymnázia a SŠ (pravěk a starověk), - M. Popelka, V. Válková –
SPN
Dějepis pro gymnázia a SŠ (středověk a raný novověk) – P. Čornej

ZSV:

učebnice podle dohody s vyučujícím

Zeměpis:

Geografie pro SŠ I. (fyzickogeografická část), SPN
Geografie pro SŠ II. (socioekonomická část), SPN
Atlas světa

Přehled požadovaných učebnic
2. ročník - školní rok 2019 / 2020
Český jazyk a literatura:

učebnice podle dohody s vyučující

Anglický jazyk:

Maturita Solutions pre-intermediate – SB + WB (Oxford
University Press) – 3rd edition

Německý jazyk:

Direkt neu 1 – přepracované vydání, Direkt neu 2 – přepracované
vydání, nakladatelství Klett

Španělský jazyk:

Descubre 1, nakladatelství Draco

Francouzský jazyk:

On y va! 2 (Leda 2009 – 2. aktualizované vydání),
pracovní sešity 2A, 2B

Latina:

materiály budou na intranetu

Matematika:

Funkce (Odvárko), Prometheus
Goniometrie (Odvárko), Prometheus
Stereometrie (Pomykalová), Prometheus
Matematika – příprava k mat. a k přijímacím zkouškám (J. Petáková),
nakladatelství Prometheus

Fyzika:

Fyzika pro G - Molekulová fyzika a termika (Bartuška), Prometheus
Fyzika pro G - Mechanické kmitání a vlnění (Lepil), Prometheus
Fyzika pro G - Optika (Lepil), Prometheus
Fyzika - Sbírka úloh pro střední školy (Lepil), Prometheus
Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro SŠ,
Prometheus

Chemie:

podle domluvy s vyučujícím

Biologie:

Biologie pro SŠ gymnazijního typu (Jelínek, Zicháček), nakl. FIN

Dějepis:

Dějepis pro gymnázia a SŠ 2 (středověk) – nakl. SPN
Dějepis pro gymnázia a SŠ 3 (novověk) – nakl. SPN

ZSV:

Ústava ČR
Učebnice podle dohody s vyučujícím

Zeměpis:

Geografie pro SŠ 3. (regionální geografie světa) /Pluskal a kol./,
nakl. SPN
Atlas světa

Přehled požadovaných učebnic
3. ročník - školní rok 2019 / 2020
Český jazyk a literatura :

učebnice podle dohody s vyučujícím

Anglický jazyk :

Maturita Solutions intermediate – 2nd edition, 3rd edition
SB + WB (Oxford University Press) – dle dohody s vyučujícím
2letý seminář: Complete First SB – objednává se hromadně,
informace podají vyučující AJ

Německý jazyk :

Direkt neu 2– přepracované vydání, nakladatelství Klett

Španělský jazyk:

Ven nuevo 2, nakladatelství Edelsa

Ruský jazyk:

Raduga po novomu - 3. díl - učebnice + pracovní sešit
nakladatelství Fraus , S. Jelínek, L. F. Alexejeva
Raduga po novomu - 4. díl - učebnice + pracovní sešit
nakladatelství Fraus , S. Jelínek, L. F. Alexejeva

Matematika:

Analytická geometrie (Boček), Prometheus
Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika (Calda), Prometheus
Matematika – příprava k mat. a k přijímacím zkouškám (J. Petáková),
nakl. Prometheus

Fyzika:

Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus (Lepil), Prometheus
Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta (Štoll), Prometheus
Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity (Bartuška),
Prometheus
Fyzika - Sbírka úloh pro střední školy (Lepil), Prométheus
Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro SŠ,
Prometheus

Chemie:

podle domluvy s vyučujícím
(CHS: Šrámek, Kosina – Chemické výpočty a reakce)

Biologie:

Biologie pro SŠ gymnazijního typu (Jelínek, Zicháček), nakl. FIN

Dějepis:

Dějepis pro gymnázia a SŠ 3. (novověk)
Dějepis pro gymnázia a SŠ 4. (nejnovější dějiny)

ZSV:

Učebnice podle dohody s vyučujícím

Zeměpis:

Geografie pro SŠ 3. (regionální geografie světa) /Pluskal a kol./, nakl.
SPN
Geografie pro SŠ 4. (Česká republika) /Kastner a kol./, nakl. SPN
Atlas světa
Atlas ČR

Přehled požadovaných učebnic
4. ročník - školní rok 2019 / 2020
Český jazyk a literatura:

učebnice podle dohody s vyučujícím

Anglický jazyk:

Solutions intermediate SB + WB - 2nd edition
seminář: Complete First SB
konverzace: New Headway Talking points (Oxford)

Německý jazyk:

Direkt neu 2
K maturitě bez obav, nakladatelství Klett 2016

Španělský jazyk:

Ven nuevo 2, nakladatelství Edelsa

Francouzský jazyk:

Génération B1 (Didier), DELF B1 (Didier)

Ruský jazyk:

Otázky a odpovědi, Infoa, M. Ivanova, M. Fanta a kol.

Matematika:

Komplexní čísla (Calda), Prometheus
Posloupnosti a řady (Odvárko), Prometheus
Matematika – příprava k mat. a k přijímacím zkouškám (J. Petáková),
nakl. Prometheus
Diferenciální a integrální počet (Hrubý), Prometheus - pouze do
předmětu seminář z matematiky MAS

Zeměpis maturitní:

Maturita v kostce - I. díl
Maturita v kostce - II. díl
Atlas světa

ZSV:

Filozofická čítanka (B. Jirsová), učební text pro střední školy
Nakladatelství S & M, Praha 1994

CHS

Šrámek, Kosina – Chemické výpočty a reakce

Přehled požadovaných učebnic
kvinta - školní rok 2019 / 2020
Český jazyk a literatura:

učebnice podle dohody s vyučujícím

Anglický jazyk:

Maturita Solutions pre – intermediate - 3rd edition
SB + WB

Německý jazyk :

Direkt neu 1, přepracované vydání
Direkt neu 2, přepracované vydání, nakladatelství Klett

Španělský jazyk:

Aventura 2, nakladatelství Klett

Matematika

Základní poznatky z matematiky (Bušek), Prometheus
Planimetrie (Pomykalová), Prometheus
Rovnice a nerovnice (Boček), Prometheus
Matematika – příprava k mat. a k přijímacím zkouškám (J. Petáková),
nakl. Prometheus

Fyzika:

Fyzika pro G - Mechanika /Bednařík/, Prometheus
Fyzika - Sbírka úloh pro střední školy (Lepil), Prometheus
Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro SŠ,
Prometheus

Chemie :

podle domluvy s vyučujícím

Biologie:

Biologie pro SŠ gymnazijního typu (Jelínek, Zicháček), nakl. FIN

Dějepis :

Dějepis pro gymnázia a SŠ 1. (pravěk a starověk) - nakl. SPN
Dějepis pro gymnázia a SŠ 2. (středověk)

ZSV:

učebnice podle dohody s vyučujícím

Zeměpis:

Geografie pro SŠ I. (fyzickogeografická část), SPN
Geografie pro SŠ II. (socioekonomická část), SPN
Atlas světa

Přehled požadovaných učebnic
sexta - školní rok 2019 / 2020
Český jazyk:

učebnice podle dohody s vyučujícím

Anglický jazyk:

Maturita Solutions pre-intermediate – SB + WB (Oxford
University Press) - 3rd edition

Německý jazyk:

DIREKT neu 2 – přepracované vydání, nakladatelství Klett
DIREKT neu 3 – přepracované vydání nebo K maturitě bez obav, Klett 2016

Francouzský jazyk:

On y va! 2 (Leda 2009 – 2. aktualizované vydání),
pracovní sešity 2A, 2B, DELF A2 (Didier)

Latina :

materiály budou na intranetu

Matematika

Funkce (Odvárko), Prometheus
Goniometrie (Odvárko), Prometheus
Stereometrie (Pomykalová), Prometheus
Matematika – příprava k mat. a k přijímacím zkouškám (J. Petáková), nakl.
Prometheus

Fyzika :

Fyzika pro G – Molekulová fyzika a termika /Bartuška/, Prometheus
Fyzika pro G – Mechanické kmitání a vlnění /Lepil/, Prometheus
Fyzika pro G – Optika /Lepil/, Prometheus
Fyzika - Sbírka úloh pro střední školy (Lepil), Prometheus
Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro SŠ, Prometheus

Chemie:

podle domluvy s vyučujícím

Biologie :

Biologie pro SŠ gymnazijního typu (Jelínek, Zicháček), nakl. FIN

Dějepis:

Dějepis pro gymnázia a SŠ 2 (středověk) – nakl. SPN
Dějepis pro gymnázia a SŠ 3 (novověk) – nakl. SPN

ZSV:

Ústava ČR
Učebnice podle dohody s vyučujícím

Zeměpis :

Geografie pro SŠ 3. (regionální geografie světa) /Pluskal a kol./, nakl. SPN
Atlas světa

Přehled požadovaných učebnic
septima - školní rok 2019 / 2020
Český jazyk :

učebnice podle dohody s vyučujícím

Anglický jazyk :

Maturita Solutions intermediate – 2nd edition, 3rd edition
SB + WB (Oxford University Press) – dle dohody s vyučujícím
2letý seminář: Complete First SB – objednává se hromadně,
informace podají vyučující AJ

Německý jazyk :

K maturitě bez obav, nakladatelství Klett 2016

Francouzský jazyk:

Génération B1 (Didier), DELF B1 (Didier)

Matematika:

Analytická geometrie (Boček), Prometheus
Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika (Calda), Prometheus
Matematika – příprava k mat. a k přijímacím zkouškám (J. Petáková), nakl.
Prometheus

Fyzika:

Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus (Lepil), Prometheus
Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta (Štoll), Prometheus
Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity (Bartuška), Prometheus
Fyzika - Sbírka úloh pro střední školy (Lepil), prométheus
Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro SŠ, Prometheus

Chemie :

podle domluvy s vyučujícím
(CHS: Šrámek, Kosina – Chemické výpočty a reakce)

Biologie :

Biologie pro SŠ gymnazijního typu (Jelínek, Zicháček), nakl. FIN

Dějepis :

Dějepis pro gymnázia a SŠ 3. (novověk)
Dějepis pro gymnázia a SŠ 4. (nejnovější dějiny)

ZSV:

učebnice podle dohody s vyučujícím

Zeměpis:

Geografie pro SŠ 4. (Česká republika) /Kastner a kol./, nakl. SPN
Atlas ČR
Atlas světa

Přehled požadovaných učebnic
oktáva - školní rok 2019 / 2020

Český jazyk:

učebnice podle dohody s vyučující

Anglický jazyk:

Solutions Intermediate SB + WB - 2nd edition
seminář:

Complete First SB

konverzace: New Headway Talking points (Oxford)

Německý jazyk :

K maturitě bez obav, nakladatelství Klett 2016

Španělský jazyk:

Ven nuevo 2, nakladatelství Edelsa

Matematika:

Komplexní čísla (Calda), Prometheus
Posloupnosti a řady (Odvárko), Prometheus
Matematika – příprava k mat. a k přijímacím zkouškám (J. Petáková), nakl.
Prometheus
Diferenciální a integrální počet (Hrubý), Prometheus - pouze do předmětu
seminář z matematiky MAS

Zeměpis maturitní:

Maturita v kostce - I. díl
Maturita v kostce - II. díl
Atlas světa

ZSV:

Filozofická čítanka (B. Jirsová), učební text pro střední školy
Nakladatelství S & M, Praha 1994

CHS

Šrámek, Kosina – Chemické výpočty a reakce

Důležité upozornění týkající se ochrany autorských práv
Upozorňujeme všechny studenty, že ve škole lze ve vyučovacích hodinách pracovat pouze
s originálním učebním textem, který neporušuje ustanovení zákona 121/2000 Sb., o právu autorském,
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Z toho vyplývají následující
požadavky, které musí učebnice používaná ke studiu ve škole splňovat:



učebnice musí být originální (a to buď nová, anebo starší),
učebnice musí splňovat základní didaktické požadavky kladené na práci s ní, tj. nesmí
obsahovat jakékoli pozdější vpisky, řešení cvičení a úloh apod.

V žádném případě se tedy nesmí jednat o jakýkoli text, který odporuje výše uvedenému
zákonu (tedy ani o elektronickou, ani o fyzickou kopii volně staženou z nelegálního webu).
V případě, že učebnice nesplňuje výše uvedená kritéria, porušuje její majitel (student) část III.,
kapitolu A, body 1. a 3. školního řádu a vystavuje se sankcím, které z toho vyplývají.

Děkuji za pochopení.

RNDr. Jaroslav Krpal, ředitel školy

