
Požadavky ŽŠ a MŠ Brno, Křenová 21 
na školní potřeby pro školní rok 2013/2014 

 
 
DOPORUČUJEME KUPOVAT VEŠKERÉ VYBAVENÍ ZNAČKY KOH-I-NOOR nebo 
MAPED - pomůcky jsou kvalitní a vydrží. 
 
 
Potřeby pro děti Přípravného ročníku: 
 
10x papírové kapesníky, 1x toaletní papír, 1x tekuté mýdlo, 1x papírové utěrky, 1x dětský 
kartáček na zuby, pasta, kelímek, 1x malý ručník 
Cvičební úbor (kraťasy, tričko, cvičky) 
Přezůvky 
1x fixy 
 
 
Školní potřeby pro 1. ročník: 
 
Částka 200 Kč/školní rok (platba pololetně 100 Kč) do třídního fondu na veškeré sešity, 
výkresy a společné potřeby do výtvarné výchovy. 
 
Velké desky na sešity, desky na číslice, kufřík na VV potřeby, přezůvky. 
 
TV: cvičební úbor (tričko, kraťasy), tenisky 
 
Část potřeb pro 1. ročník zajišťuje škola nebo jsou hrazeny z třídního fondu. 
 
 
Školní potřeby pro 2. ročník: 
 
Částka 200 Kč/školní rok (platba pololetně 100 Kč) do třídního fondu na veškeré sešity, 
výkresy a společné potřeby do výtvarné výchovy. 
 
VV: nůžky, lepidlo, pastelky, voskovky, vodové barvy (značka KOH-I-NOOR), štětce kulaté 
(č.8, 10), plochý štětec, plastelína, paleta malířská, kufřík na výtvarné pomůcky (děti mají z 1. 
ročníku), velké desky na sešity. 
 
TV: cvičební úbor (tričko, kraťasy), tenisky, cvičky 
 
Žáci nutně potřebují obaly na 6 sešitů formátu A5 
 
Pouzdro: tužka č. 1 a 3, pero, základní řada pastelek, guma, ořezávátko, krátké pravítko 
 
Školní potřeby pro 3. ročník: 
 
Částka 200 Kč/školní rok (platba pololetně 100 Kč) do třídního fondu na veškeré sešity, 
výkresy a společné potřeby do výtvarné výchovy. 
 
Pouzdro: tužka č. 1 a 3, pero, základní řada pastelek, guma, ořezávátko, krátké pravítko 



Desky na sešity 
VV: nůžky, lepidlo, pastelky, voskovky, vodové barvy (značka KOH-I-NOOR), štětce kulaté 
(č.8, 10), plochý štětec, plastelína, kalíšky na vodu, hadřík na štětce, kufřík na výtvarné 
pomůcky (děti mají z minulého šk. roku), igelitový ubrus (60 x 60 cm) 
 
TV: cvičební úbor (tričko, kraťasy), tenisky 
 
AJ: sešit 523, nůžky, lepidlo 
 
Žáci nutně potřebují obaly na:   1x deníček 
     8x sešit včetně žákovské knížky 
     2x pracovní sešit (20 x 26 cm) 
     1x učebnice (30 x 22 cm) 
     1x čítanka 
 
 
Školní potřeby pro 4.A: 
 
Částka 200 Kč/školní rok (platba pololetně 100 Kč) do třídního fondu na veškeré sešity, 
výkresy a společné potřeby do výtvarné výchovy. 
 
Pouzdro: pero, tužka č.1 a 3, ořezávátko, guma, kružítko, krátké pravítko do pouzdra, 
základní barvy fixů, pastelek 
 
VV: nůžky, lepidlo, pastelky, voskovky, vodové barvy (značka KOH-I-NOOR), štětce kulaté 
(č.8, 10), plochý štětec, plastelína 
 
Geometrie: pravítko – trojúhelník s ryskou, kružítko 
 
TV: cvičební úbor (tričko, kraťasy/trenýrky, tepláky), cvičky nebo tenisky 
 
AJ: sešit 523, nůžky, lepidlo 
 
Žáci nutně potřebují obaly na:   1x deníček 
     6x sešit včetně žákovské knížky 
 
 
Školní potřeby pro třídy 5.A: 
 
Částka 200 Kč na školní rok do třídního fondu na veškeré sešity, výkresy a společné potřeby 
do výtvarné výchovy 
 
přezůvky, deníček, obaly na sešity a učebnice 
 
TV: cvičební úbor (tričko, kraťasy), tenisky 
 
AJ: sešit 523, nůžky, lepidlo 
 
pouzdro: guma, 2x tužka (č. 2), ořezávátko, pero, 2x propiska, pastelky 
 



Geometrie: dlouhé 30cm pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko 
 
VV: vodové barvy (KOH-I-NOOR), štětce kulaté (č. 6,8), štětce ploché  (č. 8, 10), lepidlo, 
nůžky, plastelína, kalíšek na vodu, hadřík, voskovky, kufřík na výtvarné potřeby 
 
DOPORUČUJEME KUPOVAT VEŠKERÉ VYBAVENÍ ZNAČKY KOH-I-NOOR nebo 
MAPED - pomůcky jsou kvalitní a vydrží. 
 
 
Školní potřeby pro třídy 4.+5.B: 
 
Částka 200 Kč na školní rok do třídního fondu na veškeré sešity, výkresy a společné potřeby 
do výtvarné výchovy 
 
přezůvky, deníček, obaly na sešity a učebnice 
 
TV: cvičební úbor (tričko, kraťasy), tenisky 
 
HV: sešit A5 (523) – kupuje učitel 
 
pouzdro: guma, 2x tužka (č. 2), ořezávátko, pero, 2x propiska, pastelky 
 
Geometrie: dlouhé 30cm pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko 
 
VV: vodové barvy (KOH-I-NOOR), štětce kulaté (č. 6,8), štětce ploché  (č. 8, 10), lepidlo, 
nůžky, plastelína, kalíšek na vodu, hadřík, voskovky, kufřík na výtvarné potřeby 
 
DOPORUČUJEME KUPOVAT VEŠKERÉ VYBAVENÍ ZNAČKY KOH-I-NOOR nebo 
MAPED - pomůcky jsou kvalitní a vydrží. 
 
 
Školní potřeby pro 6. A: 
 
Částka 100 Kč/školní rok (platba pololetně 50 Kč) na výtvarné potřeby. 
 
Pouzdro: 2x tužka, 2x propiska, pastelky, guma, ořezávátko, pravítko, nůžky, lepidlo 
 
M: pomůcky na rýsování – tužky (č.2 a č.3), ořezávátko, guma, dlouhé pravítko, trojúhelník 
s ryskou, kružítko, úhloměr 
 
TV: cvičební úbor (tričko, kraťasy), tenisky 
 
Sešity (počet kusů x typ):   
4x 544 (AJ, D, Z, PČ) 
3x 540 + lenoch (Př, VZ, F) 
2x 524 (Vo, HV) 
1x 460 + lenoch (M) 
1x 464, 1x 564 (Čj) 
Na všechny sešity je nutné pořídit obal. 
 



 
Školní potřeby pro 7. A: 
 
Částka 100 Kč/školní rok (platba pololetně 50 Kč) na výtvarné potřeby. 
 
Pouzdro: 2x tužka, 2x propiska, pastelky, guma, ořezávátko, pravítko, nůžky, lepidlo 
 
M: pomůcky na rýsování – tužky (č.2 a č.3), ořezávátko, guma, dlouhé pravítko, trojúhelník 
s ryskou, kružítko, úhloměr 
 
TV: cvičební úbor (tričko, kraťasy), tenisky 
 
Sešity (počet kusů x typ):  
4x 544 (NJ, D, Z, PČ) 
3x 540 + lenoch (Př, VZ, F) 
2x 524 (VO, HV) 
1x 460 + lenoch (M) 
1x 564 (ČJ) 
Na všechny sešity je nutné pořídit obal. 
 
 
Školní potřeby pro 7., 8., 9. B: 
 
Částka 100 Kč/školní rok (platba pololetně 50 Kč) na výtvarné potřeby. 
 
Pouzdro: propiska, 2x tužka (č.2 a 3), guma, pastelky, ořezávátko, lepidlo, nůžky, malé 
pravítko 

 
Deníček, kružítko, pravítko dlouhé 30 cm, trojúhelník s ryskou, úhloměr, plastelína, tekuté 
mýdlo, ručník 
 
TV: cvičební úbor (tričko, kraťasy), tenisky 
 
Sešity (počet kusů x typ): 
2x 440 
2x 540 (PČ, VZ) 
5x 544 (Z, D, AJ, NJ,…) 
1x 564 
1x 520 + lenoch (Inf) 
1x 524 (HV) 
1x 525 
Na všechny sešity je nutné pořídit obal. 
 
 
Školní potřeby pro 8. A: 
 
Částka 100 Kč/školní rok (platba pololetně 50 Kč) na výtvarné potřeby. 
 
Pouzdro: 2x tužka, 2x propiska, pastelky, guma, ořezávátko, pravítko, nůžky, lepidlo 
 



M: pomůcky na rýsování – tužky (č.2 a č.3), ořezávátko, guma, dlouhé pravítko, trojúhelník 
s ryskou, kružítko, úhloměr 
 
TV: cvičební úbor (tričko, kraťasy), tenisky 
 
Sešity (počet kusů x typ):  
3x 544 (NJ, D, Z) 
3x 540 (Př, Ch, Etika) 
2x 524 (VO, HV) 
1x 440 + lenoch (F) 
1x 460 + lenoch (M) 
1x 564 (ČJ) 
1x 520 + lenoch (Inf) 
Na všechny sešity je nutné pořídit obal. 
 
 
Školní potřeby pro 9. A: 
 
Částka 100 Kč/školní rok (platba pololetně 50 Kč) na výtvarné potřeby. 
 
Pouzdro: 2x tužka, 2x propiska, pastelky, guma, ořezávátko, pravítko, nůžky, lepidlo 
 
M: pomůcky na rýsování – tužky (č.2 a č.3), ořezávátko, guma, dlouhé pravítko, trojúhelník 
s ryskou, kružítko, úhloměr 
 
TV: cvičební úbor (tričko, kraťasy), tenisky 
 
Sešity (počet kusů x typ): 
1x 424 (ČJ) 
5x 544 (3xČJ, D, Z) 
1x 460 + lenoch (M) 
2x 524 (VO, HV) 
5x 540 (Př, Ch, VZ, Etika, Domácnost) 
1x 440 + lenoch (F) 
1x 520 + lenoch (Inf) 
Na všechny sešity je nutné pořídit obal. 
 


