
Vážení rodiče, 

škola Vám prostřednictvím třídních učitelů nabídla zajištění nákupu sešitů a části pomůcek pro Vaše děti na školní rok 2021/2022. 

Níže uvádíme jako informaci pro rodiče, kteří nabídky školy nevyužili. 

Dále pak pomůcky, které v nabídce nebyly, ale je vhodné před začátkem školního roku zkontrolovat, zda nejsou u Vašeho dítěte již velmi opotřebované apod. 
 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 
 
 Ke kontrole 
Věci na Vv : 
Školní kapsář, vodové barvy, tempery (malé 
6ks), voskovky (12 barev), modelína, paleta, 
kelímek, hadřík, štětce – 2x plochý (silný a 
tenčí), 2x kulatý (silný a tenčí), zástěra nebo 
staré triko, igelitový ubrus na lavici, kovové 
nůžky s kulatou špičkou, lepidlo Kores. 
Na Tv: 
Sáček nebo taška, cvičební úbor – tričko, 
kraťasy a tepláky, cvičky nebo tenisky 
s bílou podrážkou, tenisky na ven, mikina, 
případně náhradní ponožky 
Do penálu: 
Pravítko 15 cm, 2 tužky č.2 (nejlépe 
trojhranné), pastelky 12 barev (nejlépe 
trojhranné Koh-i-noor nebo Kores), měkká 
guma, ořezávátko se zásobníkem 
Obecné:  
Aktovka, krabička na svačinu, láhev na pití, 
krabice kapesníků (vytahovací do třídy), 
přezůvky, klíčenka nebo kapsička na krk na 
klíček a čip (podepsaná). 
 

 
 Ke kontrole 
vybavený penál 
vybavený kufřík na Vv a Pč 
cvičební úbor 
díl 
 

 
 Ke kontrole 
kovové kružítko 
pravoúhlý trojúhelník s ryskou 
Kufřík na výtvarnou výchovu a pracovní 
činnosti. Měl by obsahovat voskovky, 
vodovky, tempery, kelímek na vodu, 
paletu, hadřík, 3 štětce kulaté (slabý, 
střední, silný), 3 štětce ploché (slabý, 
střední, silný), čistou igelitovou podložku, 
nůžky, lepidlo v tyčince Kores, černý fix 
 

 
 Ke kontrole 
Kufřík na Vv – vodové a temperové 
barvy, voskovky, kelímek na vodu, igelit 
na lavici,3 kulaté a 3 ploché štětce(slabý, 
střední, slilný),  hadřík 
Do penálu – 2 pera, tužky č.2,3, kružítko 
+náhradní tuhy, pastelky, černý fix, 
guma, ořezávátko, lepidlo, nůžky, 
pravítko 20cm 
Pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, fólie 
Cvičební úbor 
 

 
 Ke kontrole 
Vybavení na Vv : 
kelímek, vodové a temperové barvy, 
paleta , kulaté a ploché štětce( silný, 
střední, slabý), hadřík, voskovky, igelit 
na lavici 
Vybavení na TV : 
sportovní obuv a oblečení do 
tělocvičny a na ven 
Vybavení do penálu: 
dvě pera, tužka č.2 a č.3, mikrotužka 
+ náhradní tuhy, kružítko + náhradní 
tuhy, pastelky, ořezávátko, černý fix  
(ne tlustý), lepidlo v tyčince, nůžky, 
guma 
Pravítka:  
dlouhé 30cm, krátké do penálu 15cm, 
trojúhelník s ryskou 
Úkolníček 
Krabice kapesníků (vytahovací) 
Přezůvky 
  

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník  
 
 Bylo nabídnuto 
Sešit č.440  2ks   M,Př  
Sešit č.520  4ks   M2, Ov, Sp   
Sešit č.524  3ks   Aj, Čj, Vz 
Sešit č.540  2ks   F, Z                
Sešit č.544  2ks   Čj 
Sešit č.564  3ks   D, Čj, Aj   
Notový sešit 1ks  Hv 
 
 Ke kontrole 
M - Rovnoramenný trojúhelník s ryskou,  
pravítko, kružítko, úhloměr, tužky č. 2 a 3 
 Vv - tužka, guma, ořezávátko, pastelky, 
tenký černý fix, nůžky, lepidlo, tempery, 
vodové barvy, štětce (různě silné), paleta, 
kelímek na vodu, hadr, podložka na lavici, 
pero, tuš 
 

 
 Bylo nabídnuto 
Sešit č.440  2ks   M,Př  
Sešit č.520  4ks   M2, Ov, Sp       
Sešit č.524  3ks   Aj, Čj, Nj 
Sešit č.540  2ks   F, Z                
Sešit č.544  2ks   Čj 
Sešit č.564   4ks  D, Čj, Aj, Nj  
Notový sešit 1ks  Hv 
 
 Ke kontrole 
M - Rovnoramenný trojúhelník s ryskou,  
pravítko, kružítko, úhloměr, tužky č. 2 a 3 
 Vv - tužka, guma, ořezávátko, pastelky, 
tenký černý fix, nůžky, lepidlo, tempery, 
vodové barvy, štětce (různě silné), paleta, 
kelímek na vodu, hadr, podložka na lavici, 
pero, tuš 
 

 
 Bylo nabídnuto 
Sešit č.440  2ks   M,Př  
Sešit č.520  5ks   M2, Ov, Sp, Ch      
Sešit č.524  4ks   Aj, Čj, Nj, Vz 
Sešit č.540  3ks   F, Z, Ch               
Sešit č.544  2ks   Čj 
Sešit č.564  4ks   D, Čj, Aj, Nj   
Notový sešit 1ks  Hv 
 
 Ke kontrole 
M - Rovnoramenný trojúhelník s ryskou,  
pravítko, kružítko, úhloměr, tužky č. 2 a 3 
 Vv - tužka, guma, ořezávátko, pastelky, 
tenký černý fix, nůžky, lepidlo, tempery, 
vodové barvy, štětce (různě silné), paleta, 
kelímek na vodu, hadr, podložka na lavici, 
pero, tuš 
 

 
 Bylo nabídnuto 
Sešit č.440  2ks   M,Př  
Sešit č.520  4ks   M2, Ov, Sp    
Sešit č.524  4ks   Aj, Čj, Nj, Vz 
Sešit č.540  3ks   F, Z, Ch               
Sešit č.544  2ks   Čj 
Sešit č.564  4ks   D, Čj, Aj, Nj  
Notový sešit 1ks  Hv 
 
 Ke kontrole 
M - Rovnoramenný trojúhelník s ryskou,  
pravítko, kružítko, úhloměr, tužky č. 2 a 3 
 Vv - tužka, guma, ořezávátko, pastelky, 
tenký černý fix, nůžky, lepidlo, tempery, 
vodové barvy, štětce (různě silné), paleta, 
kelímek na vodu, hadr, podložka na 
lavici, pero, tuš 
 

 

 


