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Seznam povinných učebnic pro školní rok 2019/2020 
 

Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, ŠVP Gymnaziální lyceum 

 
I. ročník 

Český jazyk a literatura: 
Český jazyk v kostce pro SŠ - Aktualizované vydání 2009 (Sochrová Marie )  zakoupit 
Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ (Sochrová Marie, nakl. Fragment)                                 zakoupit 
Literatura v kostce pro SŠ ( Sochrová Marie, nakl. Fragment)        zakoupit  
Čítanka I.  k Literatuře v kostce pro SŠ  (Kantorek Pavel, Sochrová Marie, nakl. Fragment) zakoupit 
Pravidla českého pravopisu  zakoupit 
 
Anglický jazyk: 
Face2face Intermediate (Cambridge University Press) 2nd edition Student´s book  objedná škola 
Face2face Intermediate (Cambridge University Press) 2nd edition Workbook          objedná škola   
 
Konverzace v anglickém jazyce 
Angličtina maturitní témata (El-Hmoudová Dagmar)           objedná škola 
 
Francouzský jazyk: 
Scénario 1, Méthode de francais (Anne–Lyse Dubois, nakladatelství Hachette)  zakoupit  
Scénario 1 – pracovní sešit  (Anne–Lyse Dubois, nakladatelství Hachette)  zakoupit  
Německý jazyk: 
DIREKT NEU 1 (aktualizované vydání)          zakoupit 
Slovník německo-český a  česko-německý            zakoupit 
Italský jazyk: 
Italština (Alena Bahníková, nakl. LEDA)  zakoupit 
Španělský jazyk 
Aventura 1 (Kateřina Brožová, Carlos. Ferrer Peňaranda, nakladatelství Klett)  zakoupit 
Ruský jazyk: 
Raduga po–novomu 1  (Jelínek, nakl. Fraus) - učebnice    zakoupit 
Raduga po–novomu 1  (Jelínek, Fraus) – pracovní sešit    zakoupit 
 
Dějepis: 
Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 (Pravěk a starověk) Popelka, Válková  zakoupit 
Dějepis pro gymnázia a střední školy 2 (Středověk a raný novověk, Čornej, Čornejová)  zakoupit 
Školní atlas světových dějin  zapůjčí škola 
Školní atlas československých dějin  zapůjčí škola 
Doporučená: 
Odmaturuj z dějepisu 1 (Didaktis)    
 
Základy společenských věd 
Odmaturuj! ze společenských věd (Jan Dvořák., nakl.  Didaktis, aktualizováno k 1. 1. 2015) zakoupit  
Doporučeno 
Politologie - základy společenských věd (David, R, nakladatelství Olomouc)  
Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky: základy  
společenských věd pro střední školy (Eichler, Ryska, Svoboda, nakl. Fortuna). 
Přehled religionistiky (Štampach, nakl. Portál) 
Společenské vědy v kostce pro střední školy (Zubíková, Drábová, nakl. Fragment) 
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Matematika: 
Matematika pro gymnázia – Zákl. poznatky z MAT (Bušek, Boček, Calda, nakl. Prometheus)  zakoupit 
Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice (Charvát, Zhouf, Boček, nakl. Prometheus)  zakoupit 
Matematika pro gymnázia – Funkce (Odvárko O., nakl. Prometheus)  zakoupit  
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SOU a nást. studium (Hudcová, Kubíčková, Prometheus)   zakoupit 
Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ (Mikulčák a kol., nakl. Prometheus)     zakoupit 
 
Zeměpis: 
Hospodářský zeměpis – Regionální aspekty světového hospodářství (Baar, NČGS)   zakoupit 
Hospodářský zeměpis – Globální geogr. aspekty svět. hospodářství (Bičík, NČGS)   zakoupit 
Školní atlas   zapůjčí škola 
 
Ekonomika: 
Ekonomika pro ekonomicky zaměřené obory středních škol 1. a 2. díl 
(P. Klínský, O. Münch, Čechová, nakl. Eduko) nejnovější vydání  objedná škola 
              
Chemie: 
Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. díl (Mareček)  zakoupit ve škole 
 
Biologie: 
Doporučeno: 
Biologie rostlin pro gymnázia (Kincl L., Kincl M., Jarklová,   nakl. Fortuna)  zakoupit  
Obecná biologie pro gymnázia (kolektiv autorů, nakl. Fortuna)  zakoupit 
 
Informační a komunikační technologie  
Písemná a elektronická komunikace pro SŠ, úřady a veřejnost: obchodní, úřední a jiná 
korespondence (Kocourková Alena, nakl. Eduko)              zakoupit ve škole 

 


