
Učebnice ŠR 2020/21

Předmět CJL NEJ ANJ MAT CHEM VKO/SP UAK

 třída PMAT ZSV/ZSVE, ZSVF 

 Prima

 Sekunda

 Tercie

 Kvarta

 Kvinta

 Sexta

X

x

x

x

Vladimír Prokop, 

Kapitoly z dějin 

výtvarného umění

Vladimír Prokop, 

Kapitoly z dějin 

výtvarného umění

Občanská výchova  

6.-7. (školní)

Občanská výchova  

6.-7. (školní)

Občanská výchova  

8.-9. (školní)

Občanská výchova 

8.-9. (školní)

Občanský a společensko 

vědní základ 

PSYCHOLOGIE 

Doležalová, Vlková 

(nakl.Computer Media) 

UČEBNICE + pracovní 

sešit

Občanský a společensko 

vědní základ  

SOCIOLOGIE MÉDIA 

(Kohlerová Tereza (nakl. 

Computer Media) 

UČEBNICE

x

Chemie 8  školní      

Nová škola, PS

Chemie 8, Chemie 

9   školní    Nová 

škola, PS

Chemie 9  školní    

Nová škola, PS

Mareček, Honza, 

chemie pro 

čtyřletá gymnázia 

1.díl

Mareček, Honza, 

chemie pro 

čtyřletá gymnázia 

2.díl

Matematika pro 6. 

ročník ZŠ 

(školní), pracovní 

sešit

Matematika pro 7. 

ročník ZŠ (školní), 

pracovní sešit

Matematika pro 8. 

ročník ZŠ 

(školní), pracovní 

sešit

Matematika pro 9. 

ročník ZŠ I a II 

(školní), pracovní 

sešit

Rovnice a 

nerovnice 

(Prometheus)

Funkce 

(Prometheus), 

Goniometrie 

(Prometheus)       

Gateway to 

Maturita A2+ (2nd 

edition)

pokračují v 

učebnice z 

minulého roku

Gateway to 

Maturita B1 (2nd 

edition)

pokračují v 

učebnice z 

minulého roku

Gateway to 

Maturita B1+ (2nd 

edition)

pokračují v 

učebnice z 

minulého roku

X

X

"Schritte 

international 

NEU"

"Schritte 

international 

NEU"

"Schritte 

international 

NEU"

"Schritte 

international 

NEU"

SPN školní -literatura  

Fraus 6 - mluvnice, 

pracovní sešit Fraus

SPN školní -literatura  

Fraus 7 - mluvnice, 

pracovní sešit Fraus

SPN školní -literatura  

Fraus 8 - mluvnice, 

pracovní sešit Fraus

SPN školní -literatura  

Fraus 9 - mluvnice, 

pracovní sešit Fraus

Český jazyk pro střední 

školy I. - IV. ročník - 

SPN,  Učebnice na 

literaturu zajistí škola

Český jazyk a literatura pro 

střední školy I. - IV. - SPN,  

Literatura pro 2.roč. SŠ, 

pracovní sešit + učebnice 

Didaktis



 Septima

 Oktáva

x

x

Vladimír Prokop, 

Kapitoly z dějin 

výtvarného umění

Mareček, Honza, 

chemie pro 

čtyřletá gymnázia 

2. a 3. díl

x

Občanský a společensko 

vědní základ  

SOCIOLOGIE MÉDIA 

(Kohlerová Tereza (nakl. 

Computer Media) 

UČEBNICE

Občanský a společensko 

vědní základ  PRÁVO, 

Jaroslav Zlámal  (nakl. 

Computer Media) 2. 

AKTUALIZOVANÉ 

VYDÁNÍ UČEBNICE

Občanský a společensko 

vědní základ  EKONOMIE,  

Jaroslav Zlámal  (nakl. 

Computer Media)  

UČEBNICE

Mareček, Honza, 

chemie pro 

čtyřletá gymnázia 

2.díl

Gateway to 

Maturita B2 (2nd 

edition)

pokračují v 

učebnice z 

minulého roku

Funkce 

(Prometheus), 

Goniometrie 

(Prometheus)       

Analytická 

geometrie 

(Prometheus)  

Stereometrie 

(Prometheus

Posloupnosti a 

nekonečné řady 

(Prometheus)  

pokračují v 

učebnice z 

minulého roku

Český jazyk a literatura pro 

střední školy I. - IV. - SPN,  

Literatura pro 3.roč. SŠ, 

pracovní sešit + učebnice 

Didaktis

Český jazyk - Edice 

Maturita,  Literatura 

pro 4.roč. SŠ, pracovní 

sešit + učebnice 

Didaktis

"Schritte 

international 

NEU"

"Schritte 

international 

NEU"

nakl. Fraus 

učebnice a 

pracovní sešit                       

Prima 5. díl - 

pokračování 

Český jazyk a literatura pro 

střední školy I. - IV. - SPN,  

Literatura pro 2.roč. SŠ, 

pracovní sešit + učebnice 

Didaktis



FYZ ZSV DEJ ZEM PŘI VKZ ICT KANJ

politologie GEO BIO DT

x

x

česko-anglický a 

anglicko český 

slovník

česko-anglický a 

anglicko český 

slovník

česko-anglický a 

anglicko český 

slovník

česko-anglický a 

anglicko český 

slovník

el. materiály - 

školní Moodle

el. materiály - 

školní Moodle

el. materiály - 

školní Moodle

el. materiály - 

školní Moodle

el. materiály - 

školní Moodle

el. materiály - 

školní Moodle

 pracovní sešit

x

 pracovní sešit

pracovní sešit

x

Přírodopis 6 

Prodos, školní 

pracovní sešit

Přírodopis 7 

Prodos školní, 

pracovní sešit

Přírodopis 8 

Prodos školní , 

pracovní sešit

Přírodopis 9 

Prodos školní , 

pracovní sešit

Biologie rostlin 

Fortuna          

(škola)

Zoologie       

Scientia               

(škola)

školní učebnice a 

pracovní sešit

školní učebnice

školní učebnice

školní učebnice

Odmaturuj ze 

zeměpisu 

Didaktis , bude 

aktualizováno 

vyučujícím

Odmaturuj ze 

zeměpisu 

Didaktis , bude 

aktualizováno 

vyučujícím

Dějepis I.-II. 

Pravěk a novověk    

(školní)

Dějepis I.-III. 

Středověk 

(školní)

Dějepis I.-III. 

Novověk   

(školní)

Dějepis I.-III. 

Dějiny nové doby 

(školní)

Dějepis pro střední 

odborné školy, 

Praha SPN 2016, 

Čorněj Petr, 1. díl

Dějepis pro střední  

odborné školy, 

Praha SPN 2016, 

Čorněj Petr, 2. díl

x

x

x

x

Občanský a společensko 

vědní základ  

POLITOLOGIE, ČL. V 

MEZ.PROSTŘEDÍ., 

Kohlerová Tereza, 

Moudrý Marek,  (nakl. 

Computer Media)

školní učebnice, 

pracovní sešit

školní učebnice, 

pracovní sešit

školní učebnice, 

pracovní sešit

školní učebnice, 

pracovní sešit

Odmaturuj z 

fyziky, Didaktis 

pokračování 

Odmaturuj z 

fyziky, Didaktis 

pokračování 



x

x

česko-anglický a 

anglicko český 

slovník

x

x

el. materiály - 

školní Moodle

x

el. materiály - 

školní Moodle

x

Odmaturuj ze 

zeměpisu 

Didaktis , bude 

aktualizováno 

vyučujícím

x

Zoologie       

Scientia               

(škola)

Biologie člověka 

Fortuna          

Přehled biologie  

Scientia     

(škola)   

Odmaturuj ze 

zeměpisu 

Didaktis , bude 

aktualizováno 

vyučujícím

Občanský a společensko 

vědní základ  Filozofie, 

Hejduk Jiří  (nakl. 

Computer Media) 

UČEBNICE

Dějepis pro střední  

odborné školy, 

Praha SPN 2016, 

Čorněj Petr, 2. díl

Dějepis pro střední 

odborné školy, 

Praha SPN 2016, 

Čorněj Petr, 3. díl

Dějepis pro střední  

odborné školy, 

Praha SPN 2016, 

Čorněj Petr, 4. díl

Občanský a společensko 

vědní základ  

POLITOLOGIE, ČL. V 

MEZ.PROSTŘEDÍ., 

Kohlerová Tereza, 

Moudrý Marek,  (nakl. 

Computer Media)

Odmaturuj z 

fyziky, Didaktis 

pokračování 

Odmaturuj z 

fyziky, Didaktis 

pokračování 

x



VV HV SCJL SANJ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

jiné pomůcky k danému předmětu 



česko-

anglický a 

anglicko český 

slovník

česko-

anglický a 

anglicko český 

slovník

x

x

x

x

bude upřesněno 

vyučujícím

bude upřesněno 

vyučujícím

xx

x

x


