Seznam učebnic pro 2. ročník a sextu ve školním roce 2018/19
Český jazyk:

Sochrová: Český jazyk v kostce (Fragment)
Polášková a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol (Didaktis)
Polášková a kol.: Literatura pro 2. ročník středních škol (Didaktis)
Sochrová: Čítanka I. k literatuře v kostce (Fragment)
Sochrová: Čítanka II. k literatuře v kostce (Fragment)
Sochrová: Cvičení z českého jazyka v kostce (Fragment)
Učebnice literatury je možné objednat prostřednictvím školy v nakladatelství se slevou

Anglický jazyk:

po dohodě s vyučujícími

Francouzský jazyk:

Nouvel Édito A1

Německý jazyk:

po dohodě s vyučujícími

Ruský jazyk:

po dohodě s vyučující

Španělský jazyk:

po dohodě s vyučující

Základy spol.věd:

Dufek a kol.: Společenské vědy pro střední školy 2. díl (Didaktis) –
učebnice+pracovní sešit

Dějepis:

Černý, Čornejová, Parkan: Středověk a raný novověk (SPN Praha)
Atlas světových dějin I. díl (Kartografie Praha)

Zeměpis:

kol. autorů: Geografie pro střední školy 2 (Socioekonomická část), Praha , SPN
kol. autorů: Geografie pro střední školy 3 (Regionální geografie světa), Praha , SPN
Školní atlas světa (Kartografie Praha)

Matematika:

Odvárko: Matematika pro gymnázia – Funkce (Prometheus)
Odvárko: Matematika pro gymnázia – Goniometrie (Prometheus)
Pomykalová: Matematika pro gymnázia – Planimetrie (Prometheus)
Janeček: Matematika – Sbírka úloh pro střední školy – Výrazy, rovnice, nerovnice a
jejich soustavy (Prometheus)

Fyzika:

Bartuška, Svoboda: Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika (Prometheus)
Lepil: Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus (Prometheus)
Lepil: Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění (Prometheus)
Lepil a kol.: Fyzika – Sbírka úloh pro střední školy (Prometheus)
(u všech učebnic matematiky a fyziky jsou vhodná nová vydání)

Chemie:

Flemr, Dušek: Chemie obecná a anorganická pro gymnázia I (SPN Praha)
Kolář a kol.: Chemie organická a biochemie pro gymnázia II (SPN Praha)

Biologie:

Smrž a kol.: Biologie živočichů (Fortuna)

Informatika:

po dohodě s vyučujícími

Hudební výchova:

Já písnička 3 (Music Cheb)
Charalambidis: Hudební výchova pro gymnázia II (SPN Praha)

Výtvarná výchova:

po dohodě s vyučujícími

