Seznam učebnic pro první ročník
Anglický jazyk
Zatím nekupovat.
O používané učebnici budou žáci informováni vyučujícími v září.
V knihkupectví Oxford Bookshop si žáci budou moci zakoupit učebnici se slevou.
Biologie
Biologie pro gymnázia
autoři: Jan Jelínek, Vladimír Zicháček
Nakladatelství Olomouc
ISBN 978-80-7182-338-4
Na začátku roku nabízíme objednání přes školu, výhodnější.
Český jazyk a literatura
VARIANTA I (1. D, 1. E)
Na burze učebnic nebo v knihkupectví můžete zakoupit:
Literatura pro 1. ročník středních škol
kolektiv autorů, Didaktis, Brno 2008.
ISBN 978-80-7358-115-2
(růžová učebnice formátu A4, nová stojí cca 180 Kč)
Český jazyk pro 1. ročník gymnázií
autor: J. Kostečka
SPN, Praha 2009, 2., upravené vydání. (!!!)
ISBN 978-80-7235-400-9
(modrá učebnice formátu A5, nová stojí cca 150 Kč)
Na burze učebnic můžete nakoupit (v knihkupectví není k sehnání):
Do světa literatury jinak (Úvod do čtenářství a studia literatury)
autor: J. Kostečka
Tuto knihu, v případě, že nebude k dispozici na burze, zajistíme pro každého žáka
novou za cenu cca 230 Kč.
Pokud nemůžete na burzu. popř. knihy neseženete, zajistíme nákup nových učebnic
na začátku školního roku prostřednictvím vyučujícího ČJL.
Na burze ani v knihkupectví, prosím, nekupujte žádné pracovní sešity,
objednáváme je centrálně na začátku školního roku.

VARIANTA II (1. A, 1. B, 1. C)
Na burze učebnic nebo v knihkupectví můžete zakoupit:
Literatura pro 1. ročník středních škol
kolektiv autorů, Didaktis, Brno 2008.
ISBN 978-80-7358-115-2
(růžová učebnice formátu A4, nová stojí cca 180 Kč)
Komunikace v českém jazyce pro střední školy
kolektiv autorů; Brno: Didaktis 2018. ISBN 978-80-7358-228-9
Na burze učebnic můžete nakoupit (v knihkupectví není k sehnání):
Do světa literatury jinak (Úvod do čtenářství a studia literatury)
autor: J. Kostečka
Tuto knihu, v případě, že nebude k dispozici na burze, zajistíme pro každého žáka
novou za cenu cca 230 Kč.
Pokud nemůžete na burzu. popř. knihy neseženete, zajistíme nákup nových učebnic
na začátku školního roku prostřednictvím vyučujícího ČJL.
Na burze ani v knihkupectví, prosím, nekupujte žádné pracovní sešity,
objednáváme je centrálně na začátku školního roku.
Dějepis
Dějepis pro střední odborné školy
české a světové dějiny
autoři: P. Čornej, I. Čornejová, F. Parkan, M. Kudrys
SPN - státní pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2002
ISBN 80-7235-194-X
Francouzský jazyk
Tendances A1 Livre de l´eleve + DVD-ROM
autoři: Jacky Girardet, Jacques Pécheur, Colette Gibbe, Marie-Louise Parizet CLE
International
ISBN: 9782090385250
Tendances A1 Cahier d´Activites
autor: Jacky Girardet CLE International
ISBN: 9782090385267
Tendances je nová řada moderně koncipovaných učebnic pro výuku francouzštiny.
Kromě aktuálních témat připravuje i k mezinárodní zkoušce DELF. V knihkupectví
Oxford Bookshop si žáci budou moci vyzvednout učebnici se slevou již v srpnu.

Fyzika
Fyzika pro střední školy (1. a 2. díl)
autor: RNDr. Oldřich Lepil a kolektiv (Bednařík, Hýblová)
ISBN 978-80-7196-428-5
Sbírka úloh pro střední školy Fyzika
autor: Oldřich Lepil
ISBN 978-80-7196-463-6
Hudební výchova v Čj
Hudební výchova 1 pro gymnázia
autoři: CHARALAMBIDIS, Alexandros, Zbyněk CÍSAŘ a Lukáš HURNÍK.
Praha: SPN - Pedagogické nakladatelství, 2003, 168 s.
ISBN 80-7235-211-3.

Chemie
Odmaturuj! z chemie
autoři: BENEŠOVÁ, Marika, Erna PFEIFEROVÁ a Hana SATRAPOVÁ
2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, c2014. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-232-6.

Matematika 1. ročník
Doporučené (můžete zakoupit na burze učebnic nebo v knihkupectví):
1) Janeček, F. Sbírka úloh z matematiky pro střední školy: Výrazy, rovnice, nerovnice
a jejich soustavy. 5. vyd. Praha: Prometheus, 2010. ISBN 978-80-7196-360-8.
2) MFCh tabulky (Prometheus, nebo Fragment)

Německý jazyk
Direkt neu interaktiv - 1. díl
V knihkupectví Oxford Bookshop si žáci budou moci vyzvednout učebnici se slevou
již v srpnu.
Ruský jazyk
Твой шанс А1
autoři: L. Valova, V. Golovatina, M. Rykovská
učebnice s integrovaným pracovním sešitem pro střední a jazykové školy.
V knihkupectví Oxford Bookshop si žáci budou moci vyzvednout učebnici se slevou
již v srpnu.
Aktuální moderní učebnice ruského jazyka rovněž nabízí po zadání unikátního kódu
(samolepka v učebnici) zdarma audionahrávky ke všem poslechovým cvičením a
jejich transkripty. Zdarma lze stáhnout aplikaci WordTrainer Fraus k procvičování
slovní zásoby z učebnice.
ISBN 978-80-7489-423-7
i-učebnice Flexibooks ISBN 978-80-7489-444-2
Nakladatelství Fraus, Plzeň 2018, 1. vydání

Španělský jazyk
Aventura nueva 1
autoři: Kateřina Zlesáková, Carlos Ferrer Peñaranda
Klett nakladatelství, s. r. o.
ISBN: 978-80-7397-224-0
V knihkupectví Oxford Bookshop si žáci budou moci vyzvednout učebnici se slevou
již v srpnu.

Výtvarná výchova
Kapitoly z dějin výtvarného umění
autor:Vladimír Prokop

Pomůcky na Vv
desky na výkresy velikost cca 60 x 45 cm
kreslící karton (čtvrtky) A4 – 10 ks
kreslící karton (čtvrtky) A3 – 10 ks
kreslící karton (čtvrtky) A2 – 10 ks
temperové barvy (malá sada) – 2 ks
štětce ploché (velikost 12 A 10)
štětce kulaté (velikost 10 A 8)
tuš černá
lepidlo tuhé v tyčince
nůžky
anilinové vodové barvy
suché pastely – soft – sada 12 kusů
paleta
kelímek
balíček špejlí
plastická guma (modrá kostička – vypadá jako plastelína)

tenká černá fixa
tužka
Zeměpis
Povinné:
Školní Atlas světa
Kartografie Praha, 4. vydání (ISBN 978-80-7393-399-9) nebo 5. vydání (ISBN 97880-7393-486-6)
Doporučené (pro domácí přípravu na výuku):
Makroregiony světa (nové vydání)
autoři: Bičík, I., Anděl, J., Matějček T. (2019)
Nakladatelství České geografické společnosti
ISBN: 978-80-87476-02-4

ZSV
Odmaturuj! ze společenských věd
Druhé, přepracované vydání. Brno: Didaktis, [2015].
autoři: DVOŘÁK, Jan, František EMMERT, Alena FABIČOVICOVÁ, et al.
Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-243-2.

