
Pomůcky a sešity do 6. A  

 

Částka 200,- na školní rok. Peníze budou použity na pomůcky do PČ a VV. 

Pouzdro: 2x obyčejná tužka, 2x propiska, pastelky, guma, ořezávátko, pravítko, nůžky, lepidlo 

Geometrie: kružítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr 

Tělesná výchova: cvičební úbor (tričko, kraťasy, tenisky s bílou podrážkou) 

 

SEŠITY 

všechny sešity, včetně žákovské knížky budou obalené 

 

PŘS 540 

CH 540 

VZ 540 

VO 540 

FY 540 

INF 520 

D 444 

Z 444 

AJ 544 

ČJ 564, 444 

M 460 



Školní potřeby pro 6. B: 

 

Částka 200 Kč/školní rok (platba pololetně 100 Kč) na pomůcky VV a PČ. 

Přezůvky – otevřené boty (nazouváky nebo kroxy) 

TV: cvičební úbor (tričko, kraťasy), tenisky s bílou podrážkou 

 

1x krabička kapesníků nebo 10x papírové kapesníky  

 

Pouzdro: 2x tužka, 2x propiska, pastelky, guma, ořezávátko, pravítko malé, nůžky, lepidlo, pastelky, 

fixy 

M: pomůcky na rýsování – tužky (č. 2 a č. 3), ořezávátko, guma, dlouhé pravítko, trojúhelník 

s ryskou, kružítko, úhloměr 

VV: vodovky, štětce, kelímek od jogurtu, voskovky, tužka č.1 

 

DOPORUČUJEME KUPOVAT VEŠKERÉ VYBAVENÍ ZNAČKY KOH-I-NOOR nebo 

MAPED- pomůcky jsou kvalitní a vydrží. 

 

Sešity (počet kusů x typ): 

1x 520 + lenoch (Inf) 

3x 524 (VO, AJ, VZ) 

1x 540 (PŘ) 

1x 544 (Z) 

1x 564  (ČJ) 

2x 440 + lenoch (F, D) 

1x 460 + lenoch (M) 

2x papírové desky (AJ, VZ) 

 

Na všechny sešity je nutné pořídit obal. 

 

 



Školní potřeby pro 7.  A 

 

Částka 200 Kč/školní rok – VV, PČ (platba možná i pololetně 100 Kč). 

Přezůvky – otevřené boty (nazouváky nebo kroxy) 

TV: cvičební úbor (tričko, kraťasy), tenisky s nebarvící podrážkou 

 

1x krabička kapesníků nebo 10x papírové kapesníky 

 

Pouzdro: 2x tužka, 2x propiska, pastelky, guma, ořezávátko, pravítko malé, nůžky, lepidlo, pastelky, 

fixy 

M: pomůcky na rýsování – tužky (č. 2 a č. 3), ořezávátko, guma, dlouhé pravítko, trojúhelník 

s ryskou, kružítko, úhloměr 

 

 

Sešity (počet kusů x typ): 

1x 520 + lenoch (Inf) 

1x 524 (VO) 

3x 540 (Př, Ch, VZ) 

3x 544 (AJ, Nj, Z) 

1x 564  (ČJ) 

2x 440 + lenoch (F, D) 

1x 460 + lenoch (M) 

 

Na všechny sešity je nutné pořídit obal. Obal na ŽK. 

 



Školní potřeby pro 8.  A 

 

Částka 200 Kč/školní rok – VV, PČ (platba možná i pololetně 100 Kč). 

Přezůvky – otevřené boty (nazouváky nebo kroxy) 

TV:cvičební úbor (tričko, kraťasy), tenisky s nebarvící podrážkou 

 

1x krabička kapesníků nebo 10x papírové kapesníky, (1x toaletní papír, 1x tekuté mýdlo) 

 

Pouzdro: 2x tužka, 2x propiska, pastelky, guma, ořezávátko, pravítko malé, nůžky, lepidlo, pastelky, 

fixy 

M: pomůcky na rýsování – tužky (č. 2 a č. 3), ořezávátko, guma, dlouhé pravítko, trojúhelník 

s ryskou, kružítko, úhloměr 

 

DOPORUČUJEME KUPOVAT VEŠKERÉ VYBAVENÍ ZNAČKY KOH-I-NOOR nebo 

MAPED- pomůcky jsou kvalitní a vydrží. 

 

Sešity (počet kusů x typ): 

1x 520 + lenoch (Inf) 

1x 524 (VO) 

3x 540 (Př, Ch, VZ) 

3x 544 (AJ, Nj, Z) 

1x 564  (ČJ) 

2x 440 + lenoch (F, D) 

1x 460 + lenoch (M) 

 

Na všechny sešity je nutné pořídit obal. Obal na ŽK. 



Pomůcky a sešity do 7. B, 8. B, 9. B 

 

Částka 200,- na školní rok. Peníze budou použity na pomůcky do PČ a VV 

Pouzdro: 2x obyčejná tužka, 2x propiska, pastelky, guma, ořezávátko, pravítko, nůžky, lepidlo 

Geometrie: kružítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr 

Tělesná výchova: cvičební úbor (tričko, kraťasy, tenisky s bílou podrážkou) 

 

SEŠITY 

všechny sešity, včetně žákovské knížky budou obalené 

 

PŘS 540 

CH 540 

VZ 540 

VO 540 

FY 540 

INF 520 

D 444 

Z 444 

AJ 544 

ČJ 564 

M 460 

 



Školní potřeby pro 9. A 

 

Částka 200 Kč/školní rok – VV, PČ (platba možná i pololetně 100 Kč). 

Přezůvky – otevřené boty (nazouváky nebo kroxy) 

TV:cvičební úbor (tričko, kraťasy), tenisky s nebarvící  podrážkou 

 

1x krabička kapesníků nebo 10x papírové kapesníky, (1x toaletní papír, 1x tekuté mýdlo) 

 

Pouzdro: 2x tužka, 2x propiska, pastelky, guma, ořezávátko, pravítko malé, nůžky, lepidlo, pastelky, 

fixy 

M: pomůcky na rýsování – tužky (č. 2 a č. 3), ořezávátko, guma, dlouhé pravítko, trojúhelník 

s ryskou, kružítko, úhloměr 

 

DOPORUČUJEME KUPOVAT VEŠKERÉ VYBAVENÍ ZNAČKY KOH-I-NOOR nebo 

MAPED- pomůcky jsou kvalitní a vydrží. 

 

Sešity (počet kusů x typ): 

1x 520 + lenoch (Inf) 

1x 524 (VO) 

3x 540 (Př, Ch, VZ) 

3x 544 (AJ, Nj, Z) 

1x 564  (ČJ) 

2x 440 + lenoch (F, D) 

1x 460 + lenoch (M) 

 

Na všechny sešity je nutné pořídit obal. Obal na ŽK. 

 

 


