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Pomůcky na školní rok 2020/2021 
 

Pomůcky pro 1.A třídu  

tř. uč. Mgr. Simona Mrázová 

Rodiče pořídí: 

- 2 krát sešit č. 512 + obaly 

- 2 krát sešit č. 523 + obaly 

- notýsek č. 644 + obal 

- 5 obalů na učebnice a pracovní sešity A5 

- penál + 1 tužka č. 2,  ořezávátko, malé pravítko 

- bačkory + jmenovka 

- sáček se cvičebním úborem + jmenovka, hlavně na cvičkách 

- čtvrtky A4 – 20, A3 – 10 

Škola pořídí:  

- učebnice 

- pracovní sešity 

- vodové barvy 12 odstínů 

- trojhranné pastelky 12 ks 

- voskovky 6 ks 

- modelovací hmota 10 barev 

- kulatý štětec č. 6 

- plochý štětec č. 8 a č. 12 

- pryž plastická 

- trojhranná tužka č. 2 

- nůžky 

- barevné papíry 

- lepidlo DONAU 8 g 

- skicák A4 

- trojhranná tužka JUMBO 

- Roller torpédo 

- kelímek na vodu s bezpečnostním uzávěrem 

- bloček 

- sešit 5110 

Firma Bovys dodá: 

- tvrdé desky A4 na pracovní sešity 
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Pomůcky pro 1.B třídu 

tř. uč. Mgr. Kateřina Kalibová 

Rodiče pořídí: 

- penál + 1 tužka č. 2, ořezávátko, malé pravítko 

- stíratelná tabulka A4 + 2ks černý fix 

- notýsek 644 + obal 

- 5 obalů na učebnice a pracovní sešity A5 

- skládací abeceda pro 1. třídy ZŠ a desky na abecedu 

- kartičky: číslice 0-10, puntíky a znaky + - = pro 1. třídu, desky na číslice 

- čtvrtky A4 - 20ks, A3 - 10ks  

- přezůvky + jmenovka 

- sáček se cvičebním úborem (triko; šortky, tepláky nebo leginy; cvičky nebo sportovní 

obuv  

s bílou podrážkou - vše podepsané) 

- papírové utěrky (kuchyňské), vlhčené ubrousky, papírové kapesníky v krabici 

- pracovní ubrus na lavici, pracovní oděv (velké triko nebo zástěra) 

Škola pořídí:  

- učebnice 

- pracovní sešity 

- vodové barvy 12 odstínů 

- trojhranné pastelky 12 ks 

- voskovky 6 ks 

- modelovací hmota 10 barev 

- kulatý štětec č. 6 

- plochý štětec č. 8 a č. 12 

- pryž plastická 

- trojhranná tužka č. 2 

- nůžky 

- barevné papíry 

- lepidlo DONAU 8 g 

- skicák A4 

- trojhranná tužka JUMBO 

- Roller torpédo 

- kelímek na vodu s bezpečnostním uzávěrem 

- bloček 

- sešit 5110 

Firma Bovys dodá: 

- tvrdé desky A4 na pracovní sešity 
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Pomůcky do 2. třídy 
 

tř. uč. Mgr. Jaroslava Řehořová 

Pokud možno vše podepsat! 

 

Sešity: 

1 x velký sešit bez linek (sloh). č.420 

5 x 512 

3 x 513 

1x 520 (ČaS) 

1 x malý nelinkovaný sešit 

1 x 644 (notýsek) 

notový sešit 

- obaly na učebnice, pracovní sešity a sešity. 

- tužka č. 1 nebo č. 2 na kreslení, č. 3 na rýsování, gumu, ořezávátko, malé pravítko 

- 2 pera. NE PROPISOVACÍ TUŽKY! 

- pravítko nebo trojúhelník 

- hrneček na čaj, bačkory 

- zástěra nebo stará košile, vodové barvy, štětec silný a slabý, kelímek, pastelky, fixy, 

voskovky, nůžky, špejle, lepidlo, modelína, barevné papíry, 30 x malá čtvrtka, 10 x 

velká čtvrtka, náčrtník 

- cvičební úbor: cvičky, tričko a kraťasy nebo tepláky do pokud možno plátěného sáčku 

(igelitová taška je za chvíli roztrhaná) + oblečení na ven 
 

 

 

Pomůcky do 3. třídy 

 
tř. uč. Mgr. Miroslava Peterová 

Sešity:  

Čj - A5 linkovaný (513) 3x,  A4 linkovaný (444) 1x 

M - A5 linkovaný (513) 3x, A4 bez linek 1x 

Tv - sportovní oblečení a obuv s bílou podrážkou  

Aj - A4 linkovaný (444) 1x, A5 linkovaný (513) 1x 

ČaS - 1x 520 

Vv - vodové barvy, štětce, kelímek, voskovky, pastelky, tuž + perko, špejle, modelína 

Hv - notový sešit 1x 

ČaSP - nůžky, lepidlo, barevné papíry, čtvrtky A4 (20x), A3 (10x) 
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Pomůcky do 4. třídy 

 
tř. uč. Mgr. Jana Doležalová 

Sešity: 

3x………………..č. 444 (AJ, Přír., Vlast.) 

1x ……………….č. 564 (M- Š) 

4x ……………….č. 524 (Čj-D, Dik.Š; M-D) 

1x ……………….  notýsek 

1x…….   na geometrii - ponecháme ze 3. tř. 

1x ……   na HV – ponecháme ze 3. tř. 

Rýsovací potřeby – dlouhé pravítko, trojúhelník, kružítko a tužku č. 3 nebo pentilku. 

Do lavice 1x desky plastové A4 , vypadají jako obálky, jsou na cvoček.  

Na VV velké a malé čtvrtky, modelínu, barevné papíry, štětce, vodové a temperové barvy, nůžky, lepidlo, 

náčrtník, špejle. 

+ obaly na učebnice a sešity, pastelky, vybavení penálu 

 

 

Pomůcky do 5. třídy 

 
tř. uč. Ing. Romana Vyletová 

 

Sešity: 6x - č. 544 - (Čj - školní, domácí, diktáty, sloh a literatura, M - školní, domácí) 

             1x - č. 440 - (Geometrie) 

             2x - č. 524 - (Aj – slovníček, Hv) 

             2x - č. 444 - (Aj - školní, ČaS - Vlastivěda) 

             1x -  č. 644 - (notýsek) 

3x - č. 540 + linkované podložky (ČaS – Přírodověda) 

Inf – libovolný malý sešit 

             cvičný sešit 

obaly na učebnice a sešity 

Vv - čtvrtky - malé (A4) - 30 kusů, velké (A3) - 10 kusů, vodové barvy, tempery, tuš, štětce, hadřík, 

pastelky, fixy, barevné papíry, modelína, nůžky, lepidlo 

fólie - malou a velkou, tužku č. 2, gumu, ořezávátko 

věci na rýsování – rovné pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, tužka č. 3 

věci na TV 

bačkory 
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Pomůcky do 6. třídy 

 
tř. uč. Mgr. Petra Hrůzová 

 

Sešity: 

D – 1x 444 

M – 1x 525, 3x 545, 2x 445 

Čj – 3x 544, 2x524 

Př – 1x 445 

Z – 1x 444 

F – 1x 444 

VkO – 1x 444 

VkZ – 1x 444 

Aj – p. Hrůzová - 4x 544, p. Kavalerová – 2x 524, 1x 544 

Hv – 1x 524 

Inf – 1x 545 

Vv – čtvrtky - malé (A4) - 20 kusů, velké (A3) - 20 kusů, tempery, tuš, štětce, hadřík, pastelky, fixy, 

barevné papíry, nůžky, lepidlo 

 

 

Pomůcky do 7. třídy 

 
tř. uč. Mgr. Vlastimila Knappová 

 

Sešity: 

D – 1x 445, možno pokračovat 

Hv – 1x 524 

M – 1x 525, 3x 545, 2x 445 

F – 1x 545 

Aj – 4x 544 

Nj – 1x 444 

M – 1x 525, 3x 545, 2x 445 

Čj – 4x 524, 1x 444 

Př –1x 445 

Z – 1x 444 

VkO – pokračujeme 

VkZ – 1x 544 

Vv – čtvrtky - malé (A4) - 20 kusů, velké (A3) - 20 kusů, tempery, tuš, štětce, hadřík, pastelky, fixy, 

barevné papíry, nůžky, lepidlo 
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Pomůcky do 8. třídy 

 
tř. uč. Mgr. Eva Konířová 

 

Sešity: 

444      5x  (lit., N, CH, D, Z, M – p. uč. Vyletová)   velký linkovaný 

440     1x (M – p. uč. Vyletová)     velký střední bez linek 

445     4x (F, Př, 2x M – p. uč. Kavalerová)   velký čtverečkovaný 

524     9-10x (4x Čj – p. uč. Konířová, HV, VkO,  malý slabý linkovaný 

                     2x Čj – p. uč. Kalibová, 1x Aj – p. Peterová/2x Aj – p. Hrůzová)  

525     1x (M – p. uč. Kavalerová)    malý slabý čtverečkovaný 

545     3x  (M – p. uč. Kavalerová)    malý silnější čtverečkovaný  

544     3x  (Čj  – p. uč. Kalibová,  2x Aj)   malý střední linkovaný 

Eurodesky a euroobaly na ČaSP (2. pol.) 

Pokud je sešit slušný a popsaný méně než do poloviny, lze použít loňský.  

 

 

 

Pomůcky do 9. třídy 

 
tř. uč. Mgr. Lenka Valešová 

 

Sešity: 

D – 1x 445, možno pokračovat. 

Hv – 1x 524 

M – 1x 525, 3x 545, 2x 445 

F – 1x 445 

Aj – 4x 544 

Př – 1x 445 

Z – 1x 444 

VkO – 1x 524 pokračujeme 

Ch – 1x 444 

Čj – 2x 524, 2x 544, 1x 444, lze pokračovat v loňských 

Vv – čtvrtky - malé (A4) - 20 kusů, velké (A3) - 20 kusů, tempery, tuš, štětce, hadřík, pastelky, fixy, 

barevné papíry, nůžky, lepidlo 

 


