
Informace pro rodiče č. 3 

Školní potřeby - 1. roč. 
 

 

Školní potřeby, jako jsou sešity, pastelky, barvy, modelovací hmota, nůžky, desky na číslice a písmena 

a některé další náležitosti dostávají prvňáčci začátkem školního roku darem z prostředků školy a 

obecního úřadu. Některé věci jste již jistě zakoupili s předstihem, něco však přesto bude zapotřebí 

ještě pořídit v průběhu měsíce září.  

Co tedy ještě pořídit prvňáčkovi 

▪ aktovku na záda pro pohodlné a zdravotně nezávadné nošení, pouzdro na psací potřeby  
▪ desky na sešity A5 i A4   
▪ obaly na sešity a učebnice    
▪ přezůvky + sáček (nejlépe plátěný)   
▪ cvičební úbor (tričko a šortky, teplákovou soupravu, 1 x cvičební obuv na hřiště, 1x cvičební obuv 

do tělocvičny – ne s tmavou podrážkou) + sáček  
▪ kufřík na výtvarné potřeby, štětce ploché č. 10 a 14, štětce kulaté 10 a 12, starší tričko nebo košili  
▪ látkový ubrousek na svačinu, krabičku na svačinu a nerozbitnou láhev na nápoje  

 

Co jde podepsat, podepište. 

 
 
Povinná úhrada 

Nákup specifických materiálů pro PČ a Vv provádíme formou hromadného nákupu. Tento způsob 
se nám osvědčuje, neboť všichni žáci pracují se stejným a vhodným materiálem. Účtujeme jej formou 
povinné paušální úhrady, která vychází z odhadovaných potřeb pro daný ročník na začátku školního 
roku. Platbu je možno na pololetní splátky. 

 

PČ – keramická hlína, barevné papíry, 
tenyl, tapetové lepidlo, provázky, 
pytlovina, náplně do tavné pistole, 
sádra, drátky, špejle atd. 

150 Kč    

VV – tvrdé papíry, krepové papíry, 
speciální barvy, tuž, voskovky, 
podložky na lavice, papíry na frotáž aj. 

150 Kč    

 
Povinnou úhradou, je také částka za kopírování pracovních listů a dalších materiálů, se kterými 

žáci pracují v hodinách a která zahrnuje položku za papíry, tonery a amortizaci tiskáren a dále platba za 
pracovní sešity, které žáci vypisují a jsou jejich vlastnictvím.  
 

Kopírování a tisk pracovních materiálů. 100 Kč    
 
 
 
 
 

 

Součtem uvedeného se dostáváme k variantám úhrad, z nichž prosím jednu zvolte  
a příslušnou částku zašlete do konce měsíce září.  

1. Povinná úhrada na celý rok = 400 Kč  
2. Povinná úhrada na 1. pololetí = 200 Kč (druhé pololetí bude hrazeno do konce února) 

 
 
 

 
 
 

 



Informace pro rodiče č. 3 

Školní potřeby - 2. roč. 
 

Seznam ke kontrole a individuálnímu doplnění (není součástí dole uvedených plateb) 
(v případě potřeby dokoupit lze většinu pořídit ve školním skladu, orientační ceny jsou uvedeny na 
webových stránkách školy; chcete – li, vyznačte dítěti do seznamu, které věci požadujete a my mu je 
nachystáme) 
 

blok na poznámky   deníček na úkoly   lepidlo (ne tekuté) 
mazací gumu    nůžky     obaly na sešity 
obaly na učebnice   ořezávátko se zásobníkem  pastelky 
pravítko rovné    průsvitka A5 (2 ks)   psací pero (2 ks)štětec 
kulatý (střední) 1 ks   štětce ploché č. 10, 14  trojúhelník s ryskou 
tužka č. 1 (1 ks)   tužka č. 2 (2 ks)   tužka č. 3 (2 ks)vodové 
barvy     kapsičku na karty A5 

 
sešity: 
523 – Čj školní   523 – M školní 
513 – Čj domácí   513 – M domácí 
513 – Čj diktáty   440 – M geometrie 
520 – Čj čtení     444 – HV     
520 – PRV 

    
                            

Podložka na psaní do každého nelinkovaného sešitu! 
 
 

Povinná úhrada 
Nákup specifických materiálů pro PČ a Vv provádíme formou hromadného nákupu. Tento způsob 

se nám osvědčuje, neboť všichni žáci pracují se stejným a vhodným materiálem.Účtujeme jej formou 
povinné paušální úhrady, která vychází z odhadovaných potřeb pro daný ročník na začátku školního 
roku.Platbu je možno na pololetní splátky. 

 

PČ – keramická hlína, barevné papíry, 
tenyl, tapetové lepidlo, provázky, 
pytlovina, náplně do tavné pistole, 
sádra, drátky, špejle atd. 

150 Kč    

VV – tvrdé papíry, krepové papíry, 
speciální barvy, tuž, voskovky, 
podložky na lavice, papíry na frotáž aj. 

150 Kč    

 
Povinnou úhradou, je také částka za kopírování pracovních listů a dalších materiálů, se kterými 

žáci pracují v hodinách a která zahrnuje položku za papíry, tonery a amortizaci tiskáren a dále platba za 
pracovní sešity, které žáci vypisují a jsou jejich vlastnictvím.  
 

Kopírování a tisk pracovních materiálů. 100 Kč    

PS Hravá čeština 2  115 Kč     
Hravá písanka 2 – 2 díly 78 Kč    
PS Hravá prvouka 2  99 Kč    
PS Hravá HV 2  89 Kč    
M sešity č. 4/B, 5, 6, 7 200 Kč    

                

 
 
 
 

Součtem uvedeného se dostáváme k variantám úhrad, z nichž prosím jednu zvolte  
a příslušnou částku zašlete do konce měsíce září.  

1. Povinná úhrada na celý rok = 981 Kč  
2. Povinná úhrada na 1. pololetí = 491 Kč (2. pololetí bude hrazeno do konce února) 

 



Informace pro rodiče č. 3 

Školní potřeby - 3. roč. 
 

Seznam ke kontrole a individuálnímu doplnění (není součástí dole uvedených plateb) 
(v případě potřeby dokoupit lze většinu pořídit ve školním skladu, orientační ceny jsou uvedeny na 
webových stránkách školy) 
 

blok na poznámky   deníček na úkoly   kružítko 
lepidlo     mazací gumu    nůžky 
obaly na sešity a učebnice  ořezávátko se zásobníkem  pastelky 
pravítko rovné    trojúhelník s ryskou   psací pero (2 ks) 
tužka č. 1 (1 ks)   tužka č. 2 (2 ks)   tužka č. 3 (2 ks) 
štětec kulatý (střední) 1 ks  štětce ploché č. 6, 10, 14   ubrus na lavici 
anilinové nebo vodové barvy voskovky    kapsičku na karty A5 
kapsu na materiály do AJ A4   
     

 
sešity: 
523 – Čj školní   523 – M školní 
513 – Čj domácí   513 – M domácí 
513 – Čj diktáty   420 – M geometrie    
413+ – Čj – čtení   540 – Prvouka    
523 – AJ školní    
444 – HV 

 
Podložka na psaní do každého nelinkovaného sešitu! 

 

Povinná úhrada 
Nákup specifických materiálů pro PČ a Vv provádíme formou hromadného nákupu. Tento způsob 

se nám osvědčuje, neboť všichni žáci pracují se stejným a vhodným materiálem. Účtujeme jej formou 
povinné paušální úhrady, která vychází z odhadovaných potřeb pro daný ročník na začátku školního 
roku. Platbu je možno na pololetní splátky. 

 

PČ – keramická hlína, barevné papíry, 
tenyl, tapetové lepidlo, provázky, 
pytlovina, náplně do tavné pistole, 
sádra, drátky, špejle atd. 

150 Kč    

VV – tvrdé papíry, krepové papíry, 
speciální barvy, tuž, voskovky, 
podložky na lavice, papíry na frotáž aj. 

150 Kč    

 
Povinnou úhradou, je také částka za kopírování pracovních listů a dalších materiálů, se kterými 

žáci pracují v hodinách a která zahrnuje položku za papíry, tonery a amortizaci tiskáren a dále platba za 
pracovní sešity, které žáci vypisují a jsou jejich vlastnictvím.  
 

Kopírování a tisk pracovních materiálů. 100 Kč    

PS Čj 3 – 2 díly 
Slovní druhy 
PS Matematika 3 – 2 díly  
PS Explore Together 1 
sešit Slovíčka 
PS Hravá prvouka 3 
PS Hravá HV 3 

80 Kč 
27 Kč 

   98 Kč 
273 Kč 
18 Kč 
89 Kč 
75 Kč 

   

 

 

Součtem uvedeného se dostáváme k variantám úhrad, z nichž prosím jednu zvolte  
a příslušnou částku zašlete do konce měsíce září.  

1. Povinná úhrada na celý rok = 1 060 Kč  
2. Povinná úhrada na 1. pololetí = 530 Kč (druhé pololetí bude hrazeno do konce února) 

 
 



Informace pro rodiče č. 3 

Školní potřeby - 4. roč. 
 

Seznam ke kontrole a individuálnímu doplnění (není součástí dole uvedených plateb) 
(v případě potřeby dokoupit lze většinu pořídit ve školním skladu, orientační ceny jsou uvedeny na 
webových stránkách školy) 
 

blok na poznámky   deníček na úkoly   kružítko + náhr. tuhy 
lepidlo (ne tekuté)   mazací gumu    nůžky 
obaly na sešity a učebnice  ořezávátko se zásobníkem  pastelky 
pravítko rovné 30 cm  průsvitka A5 (3ks)   psací pero (2 ks) 
štětec kulatý (střední) 1 ks  štětec plochý č. 10 nebo 14 trojúhelník s ryskou 
tužka č. 1 (2 ks)   tužka č. 2 (2 ks)   tužka č. 3 (2 ks)  
anilínové vodové barvy  desky na sešity   desky na učebnice  
kapsičku na karty A5  kapsu na materiály A4    

 
sešity: 
523 – Čj školní   544 – M školní 
520 – Čj čtení 440 – M geometrie (i nedopsaný loňský)  

                       520 – Přírodověda   510 – PNP 
523 – AJ    444 – Hv (nejlépe z loňského roku)   
523 – Vlastivěda   444 – čtenářský deník (nejlépe z loňského roku) 

  
 
 

Podložka na psaní do každého nelinovaného sešitu! 
 

Povinná úhrada 
Nákup specifických materiálů pro PČ a Vv provádíme formou hromadného nákupu. Tento způsob 

se nám osvědčuje, neboť všichni žáci pracují se stejným a vhodným materiálem. Účtujeme jej formou 
povinné paušální úhrady, která vychází z odhadovaných potřeb pro daný ročník na začátku školního 
roku.Platbu je možno na pololetní splátky. 

PČ – keramická hlína, barevné papíry, 
tenyl, tapetové lepidlo, provázky, 
pytlovina, náplně do tavné pistole, 
sádra, drátky, špejle atd. 

150 Kč    

VV – tvrdé papíry, krepové papíry, 
speciální barvy, tuž, voskovky, 
podložky na lavice, papíry na frotáž aj. 

150 Kč    

 
 
Povinnou úhradou, je také částka za kopírování pracovních listů a dalších materiálů, se kterými 

žáci pracují v hodinách a která zahrnuje položku za papíry, tonery a amortizaci tiskáren a dále platba za 
pracovní sešity, které žáci vypisují a jsou jejich vlastnictvím.  
 

Kopírování a tisk pracovních materiálů. 100 Kč    

PS Hravá čeština 4 108 Kč    
PS Hravá matematika 4 – 2 díly                          150 Kč                                          
PS Hravá přírodověda 4 72 Kč    
PS Hravá Vl - Nejstarší české dějiny 72 Kč    
PS Hravá Vl - Naše vlast 72 Kč    
PS Explore Together 2 260 Kč    
sešit Slovíčka 18 Kč    
     
     
     

 
Součtem uvedeného se dostáváme k variantám úhrad, z nichž prosím jednu zvolte  

a příslušnou částku zašlete do konce měsíce září.  

1. Povinná úhrada na celý rok = 1 152 Kč  
2. Povinná úhrada na 1. pololetí = 576 Kč (2. pololetí bude hrazeno do konce února) 

 



Informace pro rodiče č. 3 

Školní potřeby - 5. roč. 
 

Seznam ke kontrole a individuálnímu doplnění (není součástí dole uvedených plateb) 
(v případě potřeby dokoupit lze většinu pořídit ve školním skladu, orientační ceny jsou uvedeny na 
webových stránkách školy) 
 

blok na poznámky   deníček na úkoly   kružítko + náhr. tuhy 
lepidlo (ne tekuté)   mazací gumu    nůžky 
obaly na sešity a učebnice  ořezávátko se zásobníkem  pastelky 
pravítko rovné 30 cm  průsvitka A5 (3ks)   psací pero (2 ks) 
štětec kulatý (střední) 1 ks  štětec plochý č. 10 nebo 14 trojúhelník s ryskou 
tužka č. 1 (2 ks)   tužka č. 2 (2 ks)   tužka č. 3 (2 ks)  
anilínové barvy   desky na sešity   desky na učebnice  
kapsičku na karty A5  kapsu na materiály do AJ A4    

 
sešity: 
523 – Čj školní   524 (544) – M školní 
520 – Čj čtení + sloh   520 – M geometrie 
513 – Čj diktáty             520 – Přírodověda    
520 – Vlastivěda   444 – HV (nejlépe z loňského roku) 
523 - AJ        
    

Podložka na psaní do každého nelinkovaného sešitu! 
 

Povinná úhrada 
Nákup specifických materiálů pro PČ a Vv provádíme formou hromadného nákupu. Tento způsob 

se nám osvědčuje, neboť všichni žáci pracují se stejným a vhodným materiálem. Účtujeme jej formou 
povinné paušální úhrady, která vychází z odhadovaných potřeb pro daný ročník na začátku školního 
roku. Platbu je možno na pololetní splátky. 

 

PČ – keramická hlína, barevné papíry, 
tenyl, tapetové lepidlo, provázky, 
pytlovina, náplně do tavné pistole, 
sádra, drátky, špejle atd. 

150 Kč    

VV – tvrdé papíry, krepové papíry, 
speciální barvy, tuž, voskovky, 
podložky na lavice, papíry na frotáž aj. 

150 Kč    

 
Povinnou úhradou, je také částka za kopírování pracovních listů a dalších materiálů, se kterými 

žáci pracují v hodinách a která zahrnuje položku za papíry, tonery a amortizaci tiskáren a dále platba za 
pracovní sešity, které žáci vypisují a jsou jejich vlastnictvím.  
 

Kopírování a tisk pracovních materiálů. 100 Kč    

PS Explore Together 3 260 Kč    
sešit Slovíčka  18 Kč    
PS Hravá přírodověda 5 79 Kč    
PS Hravá Vl - ČR a Evropa 85 Kč    

 

 
 
 
 

Součtem uvedeného se dostáváme k variantám úhrad, z nichž prosím jednu zvolte  
a příslušnou částku zašlete do konce měsíce září.  

1. Povinná úhrada na celý rok = 842 Kč  
2. Povinná úhrada na 1. pololetí = 421 Kč (druhé pololetí bude hrazeno do konce února) 

 
 
 
 
 



 
Platby za balíčky školních potřeb – 2022/2023 

 
ročník rok pololetí 

1.  400 200 

2. 981 491 

3. 1 060 530 

4. 1152 576 

5. 842 421 

 
 


