
Školní pomůcky v primách NG a 1. ročníku VG ve školním roce
2022/2023

(Žáci NG dostávají učebnice zapůjčené od školy, kupují si jen pracovní sešity a další nutné pomůcky.
Žáci VG si učebnice obstarávají sami, mohou však využít slev, pokud je objednává škola společně
nebo některé učebnice mohou zakoupit na burze použitých učebnic.)

třída V1.A

Předmět Učebnice a pracovní
sešity

Sešity (počet
kusů a typ
sešitu)

Ostatní

ČJ vydané školou 1 ks 544

2 ks 524

pracovní sešity se případně
objednají hromadně

AJ učebnice vydá škola,
pracovní sešit se
objednává hromadně (se
slevou) 280,-

1 ks 544 (Hš) Hš - trhací blok

M 1 ks 460 2 trojúhelníky s ryskou nebo
trojúhelník a pravítko,
kovové kružítko, úhloměr
půlkruhový větší, tužka
(tuha č.3), guma,
ořezávátko

D 1 x 420 podložka A4 linkovaná

papírová

Z 1 x 524
linkovaný, co
nejvíce listů

Bi pracovní sešit se objedná
hromadně

1 ks 460 pastelky



Ch Pracovní sešit Chemie 8

(nakl. Nová škola )

440 nebo 460

F 1 x sešit 445    (
čtverečkovaný )

OV bez zvláštních požadavků

Inf pracovní sešit 150 Kč 1 x 424 (A4
tenký,
linkovaný)

VV
1x 540
(nelinkovaný
sešit)

HV notový sešit

TV sportovní oblečení vhodné
do tělocvičny, na hřiště

vhodná sportovní obuv (do
tělocvičny s bílou
podrážkou)

plavky, plavecká čepice



třída V1.B

Předmět Učebnice a pracovní
sešity

Sešity (počet
kusů a typ
sešitu)

Ostatní

ČJ 2x 524

1x 544

Pracovní sešity objednám
hromadně (99 Kč).

AJ učebnice vydá škola,
pracovní sešit se
objednává hromadně (se
slevou) 280,-

1x 524 (Pr)

1x 524 (Kl)

M 1x 460 2 trojúhelníky s ryskou nebo
trojúhelník a pravítko,
kovové kružítko, úhloměr
půlkruhový větší, tužka
(tuha č.3), guma,
ořezávátko

D 1x 464 (A4,
linkovaný)

Časová přímka Starověk
(samolepky, malování,text)

Cena: 40 Kč, objednám
hromadně (není volně k
prodeji)

Z A4 540 Školní atlas světa

Bi 440 nebo 460

Ch Pracovní sešit Chemie 8

(nakl. Nová škola )

440 nebo 460

F Učebnice - obdrží ve
škole

1 x sešit 445    (
čtverečkovaný )



OV 1 ks 524

Inf pracovní sešit 150 Kč 1 x 424 (A4
tenký,
linkovaný)

VV 1X 540 (Lg, Jř)

HV notový sešit

TV sportovní oblečení vhodné
do tělocvičny, na hřiště

vhodná sportovní obuv (do
tělocvičny s bílou
podrážkou)

plavky, plavecká čepice



třída 1.A vyššího gymnázia

Předmět Učebnice a pracovní
sešity

Sešity (počet
kusů a typ
sešitu)

Ostatní

ČJ Český jazyk v kostce -
učebnice - M.Sochrová

1x 524 učebnice literatury
-hromadná objednávka
nebo burza školy

AJ English File Intermediate
4th edition

520,- (uč.),

(dobrovolně prac.s. 315,-)

1x 524 (Kl) hromadná objednávka
učebnic nebo na burze
školy

NJ Schritte international neu
1 (učebnice a pracovní
sešit v jednom)

1x 524 (Vi)

M učebnice pro gymnázia:
Bušek-Boček-Calda : Základní
poznatky z matematiky
Boček-Charvát : Rovnice a
nerovnice

1x 460

D 1x 524

Z sešit

A4 540

Školní atlas světa

Bi 2 sešity A4
tlusté, bez



linek,460,
pastelky

Ch Odmaturuj z chemie -
DIDAKTIS - druhé,
přepracované vydání
(S140314 - fialová
obálka)

A4 440 čistý
nelinkovaný, 40
listů

Učebnice je na celé 4 roky,
v sešitě ze pokračovat i v
dalším ročníku

F Mechanika pro gymnázia Upřesníme na
1. hodině

ZSV Odmaturuj! ze
společenských věd

Didaktis

1x 544

VT 1 x sešit 445    (
čtverečkovaný )

VV dle domluvy s vyučující

HV notový sešit

TV oblečení a obuv vhodné pro
sport, do tělocvičny obuv se
světlou podrážkou


