
ŠKOLNÍ POTŘEBY A POMŮCKY NA NÁSLEDUJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK  

1. ročník 

 

2 ks č. 624 

3 ks č. 440 

1 ks notový sešit 

2. ročník 

 

1 ks č. 624 

2 ks č. 512 

2 ks š. 523 

2 ks č. 440 

1 ks notový sešit 

 

3. ročník 

 

1 ks č. 624 

6 ks č. 523 

1 ks č. 444 

2 ks č. 440 

1 ks notový sešit 

 

 

4. ročník 

 

1 ks č. 624 

4 ks č. 523 

4 ks č. 524 

3 ks č. 440 

3 ks lenoch A4 

1 ks notový sešit 

 

5. ročník 

 

1 ks č. 624 

4 ks č. 523 

5 ks č. 524 

1 ks č. 444 

3 ks č. 440 

3 ks lenoch A4 

1 ks notový sešit 

 

VÝTVARNÁ A PRACOVNÍ VÝCHOVA 

- kufřík (nebo pevná krabice), ubrus (lehce stíratelný), košilka (staré triko), hadřík 

- lepidlo 2 ks (tuhé-váleček), nůžky 2 ks 

- štětce (1x velký plochý, 1x malý kulatý, 1x velký kulatý, 1x malý plochý) 

- paleta (prvňáci dostanou v balíčku) 

- kelímek na vodu 

- voskovky, vodové barvy (obojí prvňáci dostanou v balíčku) 

- desky na výkresy (formát A3) 

Další výtvarný materiál bude zakoupen hromadně (výkresy, temperové barvy, barevné papíry,…) a 

vyúčtován na začátku září (stejně jako minulý školní rok). Tato varianta bude pro Vás opět výhodnější. 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

- triko, kraťasy, obuv do tělocvičny (s bílou podrážkou) 

- mikina, tepláky, tenisky na cvičení venku 

- pytlík na TV 

DALŠÍ 

- ručník  

- krabička papírových kapesníků 

- polštářek 

- přezůvky (doporučujeme s pevnou patou) 

- 2 stíratelné fixy na bílou tabuli (velké kulaté) 

 
V září 2022 proběhnou následující platby: 200 Kč vklad do třídního fondu, cca 150 Kč platba za společný 

výtvarný materiál a platba za pracovní sešity individuálně dle ročníku (budete informováni později).  

 

Prosím, všechny kusy oblečení, obuvi a dalších výše zmíněných pomůcek 

řádně podepište jménem dítěte! 


