
Učebnice pro nově přijaté studenty  
  

1. ročník (žáci z 9. třídy)  
  

Angličtina:   

English File Intermediate (4th edition) učebnice + pracovní sešit v celkové ceně asi 900 Kč – 
učebnice se objednávají hromadně na začátku šk. roku, nekupujte sami!  
 

Němčina:   

Direkt Interaktiv 1 (učebnice, pracovní sešit a Intensivtrainer), cena 458 Kč na skoro rok a 
půl – učebnice se objednávají hromadně na začátku šk. rok, nekupujte sami!  
  

Španělština:   

VENTE1 Alumnos - cena cca 500Kč, 
VENTE1 Libro de ejercicios - cena cca 179Kč  

– učebnice se objednávají hromadně na začátku šk. roku, nekupujte sami! 

  

Český jazyk:  

Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století. Vladimír Prokop  

Čítanka 1 k Literatuře v kostce (M. Sochrová, nakl. Fragment)  

Odmaturuj z českého jazyka (DIDAKTIS, 2002)  

– je možné, že konkrétní vyučující českého jazyka bude preferovat odlišné publikace, než je 

uvedeno; přehled je pouze ilustrační; doporučujeme vyčkat s nákupem učebnic až na pokyn 

vyučujícího na začátku školního roku 

  

Matematika:  

Petáková: MATEMATIKA – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ (nakladatelství 

Prometheus) – kupte si sami během prázdnin!  

  

Mikulčák, Charvát a kol.: matematické, fyzikální a chemické TABULKY & VZORCE pro střední 

školy z nakladatelství Prometheus (zelený obal) – kupte si sami během prázdnin (pozor: 

slovo „vzorce“ v názvu je důležité, jiné tabulky jsou sice použitelné, ale méně vhodné)! 

 

Janeček: Sbírka úloh pro střední školy - Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy 

(nakladatelství Prometheus) – kupte si sami během prázdnin! 

  

Fyzika:  

Lepil O., Bednařík M., Hýblová R.: Fyzika I pro střední školy, Prometheus, Praha, 

přepracované vydání s CD – kupte si sami během prázdnin!  

  

Chemie:  

Vratislav Flemr; Bohuslav Dušek: Chemie (Obecná a anorganická). SPN, Praha2001 – kupte si 

sami během prázdnin!  



Biologie:  

Biologie rostlin, Lubomír Kincl, Miloslav Kincl, Jana Jakrlová, nakl. Fortuna (cca 120Kč)  

Obecná biologie, Václav Kubišta, nakl. Fortuna (cca 90Kč) – kupte si sami během prázdnin!  

(pokud studenti uvažují o dalším studiu, pro které potřebují biologii, doporučujeme místo 

uvedených komplexní učebnici na 4 roky - BIOLOGIE PRO GYMNÁZIA, Jan Jelínek; Vladimír 

Zicháček, cena 390Kč) 

 

 

  

  

Poznámka:  

V září proběhne na škole STUDENTSKÁ BURZA UČEBNIC.  

Některé učebnice bude možno zakoupit zde za výhodnou cenu.  


