
POTŘEBY DO ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

6. ročník         

sešit č. 516 notový 1  Hv      
 544  6 2x Čj, Aj, Vv, Ov   
 540  2 F, D  

 524  2 Čj, 2x Aj, Hv   
520  1 M         

424  2 Čj (slohové práce, diktáty a prověrky – na 2 roky) 
440  2 M 
444  3 Z, D, P   

644  2 Aj (slovníček, desetiminutovky) 
 

kalkulačka, trojúhelník, pravítko, úhloměr, kružítko  
na zeměpis – školní atlas světa nakladatelství KARTOGRAFIE Praha 5. vydání 
na jazyky – psací fólie A4 

na výtvarnou výchovu potřebují: 
- 20 ks čtvrtek A4  

- 10 ks čtvrtek A3 
- tužka č.1 
- malé balení temper 

- paleta 
- vodovky 

- štětce – plochý č.12, kulatý č.6, č.10, tenký č.2 
- nůžky 
- lahvička černé tuše 

- pero a násadka na kreslení tuší 
- voskovky (mastné pastely) 

- barevné papíry pestré  
- lepidlo – tyčinka, pasta, průhledná izolepa 
pomůcky na výtvarnou výchovu označte jménem 

 

na přezutí jsou nutné pantofle nebo bačkory, zakázaná je uzavřená sportovní obuv (botasky, 

tenisky) 
obuv do tělocvičny s protiskluzovou podrážkou  
 

 

na účet školní pokladny vložte do 30. 6. 2022 alespoň 600,- Kč (pracovní sešity na ČJ, M 

a AJ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POTŘEBY DO ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

7. ročník 

 

         
sešit č. 516 notový 1  Hv      

 544  6 2x Čj, 2x cizí jazyk, Vv, Ov   
 540  2 F, D  

 524  3 Čj, 3x cizí jazyk   
520  1 M    
624  2 2x cizí jazyk      

440  2 M 
444  2 P, Z     

644  2 cizí jazyk 
 
kalkulačka, trojúhelník, pravítko, úhloměr, kružítko  

na zeměpis – školní atlas světa nakladatelství KARTOGRAFIE Praha 5. vydání 
na jazyk – psací fólie A4 

na výtvarnou výchovu potřebují: 
- 20 ks čtvrtek A4  
- 10 ks čtvrtek A3 

- tužka č.1 
- malé balení temper 

- vodovky 
- paleta 
- štětce – plochý č.12, kulatý č.6 a 10, tenký č.2 

- nůžky 
- lahvička černé tuše 

- pero a násadka na kreslení tuší 
- voskovky (mastné pastely) 
- barevné papíry pestré  

- lepidlo – tyčinka, pasta, průhledná izolepa 
pomůcky na výtvarnou výchovu označte jménem 

 

na přezutí jsou nutné pantofle nebo bačkory, zakázaná je uzavřená sportovní obuv (botasky, 
tenisky) 

obuv do tělocvičny s protiskluzovou podrážkou 
 

na účet školní pokladny vložte do 30. 6. 2022 alespoň 600,- Kč (pracovní sešit na ČJ, M a 

NJ) 

 

pracovní sešit na Aj budeme pořizovat až v lednu 2023 

 

 

 
 

 
 

 
 



POTŘEBY DO ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 
 

8. ročník 

 

       

sešit č. 516 notový 1  Hv      
 544  4 Čj, 2x cizí jazyk, Ov     

 540  2 F, D   
 644  3 2x cizí jazyk, Ch     

524  5 2x Čj, 2x cizí jazyk, Vp    

520  1 M     
624  3 Čj, 2x cizí jazyk   

424   2 Čj 
440  2 M  
444  2 Z, P       

 
kalkulačka, trojúhelník, pravítko, úhloměr, kružítko  

na zeměpis – školní atlas světa nakladatelství KARTOGRAFIE Praha 4. vydání 
na jazyk – psací fólie A4 
na výtvarnou výchovu potřebují: 

- 20 ks čtvrtek A4  
- 10 ks čtvrtek A3  

- tužka č.1 
- malé balení temper 
- vodovky 

- paleta 
- štětce – plochý č.12, kulatý č.6 a 10, tenký č.2 

- nůžky 
- lahvička černé tuše 
- pero a násadka na kreslení tuší 

- voskovky (mastné pastely) 
- barevné papíry pestré  

- lepidlo – tyčinka, pasta, průhledná izolepa 
pomůcky na výtvarnou výchovu označte jménem 
 

na přezutí jsou nutné pantofle nebo bačkory, zakázaná je uzavřená sportovní obuv (botasky, 
tenisky) 

obuv do tělocvičny s protiskluzovou podrážkou 
 
 

na účet školní pokladny vložte do 30.6.2022  alespoň 600,- Kč (pracovní sešit na ČJ, M) 

 

 

 

 

 

 

 

 



POTŘEBY DO ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

9.ročník 

 

         
sešit č. 516 notový 1  Hv      

 544  4 2 x Čj(mluvnice, literatura), Nj , Ov    
 540  2 F, D    

 644  2 Nj       
524  3 Čj, 2x cizí jazyk, Vp        
424  1 CvČj          

 440  3 M, CvM 
 444  2 Z, P  

     
kalkulačka s goniometrickými funkcemi, trojúhelník, pravítko, úhloměr, kružítko  
na zeměpis – školní atlas světa nakladatelství KARTOGRAFIE Praha 4. vydání 

na jazyk – psací fólie A4 
na výtvarnou výchovu potřebují: 

- 20 ks čtvrtek A4  
- 10 ks čtvrtek A3  
- tužka č.1 

- malé balení temper 
- vodovky 

- paleta 
- štětce – plochý č.12, kulatý č.6 a 10, tenký č.2 
- nůžky 

- lahvička černé tuše 
- pero a násadka na kreslení tuší 

- voskovky (mastné pastely) 
- barevné papíry pestré  
- lepidlo – tyčinka, pasta, průhledná izolepa 

pomůcky na výtvarnou výchovu označte jménem 
 

na přezutí jsou nutné pantofle nebo bačkory, zakázaná je uzavřená sportovní obuv (botasky, 
tenisky) 
obuv do tělocvičny s protiskluzovou podrážkou 

 
 

na účet školní pokladny vložte do 30.6.2022 alespoň 600,- Kč (pracovní sešit na ČJ, M a 

AJ) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


