
Sešity a pomůcky – 2. ročník 

 Typ a počet ks Vyučující  

Čj 4 x 512         Paseková 

M 4 x 513, 1 malý notýsek na úkoly Paseková 

Čas  Paseková 

Hv  Paseková 

Vv  Doplnit, co chybí  (suchý pastel, voskovky, lepidlo, nůžky) Paseková 

Tv cvičební úbor dovnitř a na ven, boty na ven, boty do tělocvičny 
(světlá podrážka) 

Paseková 

Pč  Dřevikovská 

ostatní Bačkory + sáček, ručník  

 

Sešity a pomůcky – 3. ročník 

 Typ a počet ks Vyučující  

Čj  Jonášová 

Aj  Kumpoštová 

  Heislerová 

M  Jonášová 

Čas  Jonášová 

Hv  Jonášová 

Vv  Jonášová 

Tv cvičební úbor dovnitř a na ven, boty na ven, boty do tělocvičny 
(světlá podrážka) 

Jonášová 

Pč  Jonášová 

ostatní Bačkory + sáček, ručník  

 

Sešity a pomůcky – 4. ročník 

 Typ a počet ks Vyučující  

Čj  Kumpoštová 

Aj  Kumpoštová 

Aj  Machková 

M  Kumpoštová 

Čas 2x 440 + podložky Balvínová  

Hv  Kocourek 

Vv tempery, vodové či anilinové barvy, suché pastely, popisovač zn. 
Centropen 0,3 (na papír), štětce (3xkulatý + 3xplochý), ubrus, 
pracovní oděv, lepidlo (Herkules + rtěnkové do penálu), nůžky, 
progressa, tužka č. 1, guma, barevné papíry 

Dřevikovská  

Tv cvičební úbor dovnitř a na ven, boty na ven, boty do tělocvičny 
(světlá podrážka) 

Kumpoštová 

Pč Viz. Vv Dřevikovská 

ostatní Bačkory + sáček, ručník  



 

Sešity a pomůcky – 5. ročník 

 Typ a počet ks Vyučující  

Čj 5x523, čtenářský deník z minulého roku Tvrzníková 

Aj  Sekvardová 

Aj  Machková 

M 2x 540, 1x420 nebo 440, rýsovací pomůcky: trojúhelník s ryskou, 
krátké pravítko do penálu, pravítko 30 cm, kružítko, tužku č. 3, 
podložky do sešitu 

Dřevikovská  

Inf 1x540, podložka Dřevikovská 

Čas  1x440, 2x 540 Dřevikovská  

Hv  Horinková 

Vv tempery, vodové či anilinové barvy, suché pastely, popisovač zn. 
Centropen 0,3 (na papír), štětce (3xkulatý + 3xplochý), ubrus, 
pracovní oděv, lepidlo (Herkules + rtěnkové do penálu), nůžky, 
progressa, tužka č. 1, guma, barevné papíry 

Dřevikovská  

Tv cvičební úbor dovnitř a na ven, boty na ven, boty do tělocvičny 
(světlá podrážka) 

Kumpoštová 

Pč  Dřevikovská 

ostatní Bačkory + sáček, ručník  

 

 

Sešity a pomůcky – VI.A 

 Typ a počet ks Vyučující   

Čj  Horinková 

Aj  Machková 

M 2 x 540; 1 x 460 nebo 440, rýsovací pomůcky: trojúhelník s ryskou, 
krátké pravítko do penálu na podtrhávání, pravítko 30 cm na 
okraje, kružítko, úhloměr se dvěma stupnicemi, tužky č. 3, 
podložky 

Pokorná 

D  Heislerová 

F A5 čtverečkovaný 545    1ks Janeček 

Př 1x velký nelinkovaný sešit 440 nebo 460 Horinková 

Z  1x velký linkovaný sešit 464 Kučerová 

Hv  Machková 

Vv Podložka, tempery, pastely, štětce, nůžky, lepidlo, tužky, pastelky Fíčková 

Vkz   Heislerová 

Tv cvičební úbor dovnitř a na ven, boty na ven, boty do tělocvičny 
(světlá podrážka) 

Kučerová 

Sp 1x 544 Balvínová, Kučerová  

ostatní Bačkory + sáček, ručník  



Sešity a pomůcky – VI.B 

 Typ a počet ks Vyučující   

Čj 2 x velký tlustý linkovaný, 2 x velký tenký linkovaný, 2 x malý 
linkovaný 
+ sešit v pevných deskách  

Balvínová  

Aj  Heislerová 

M 2 x 540; 1 x 460 nebo 440, rýsovací pomůcky: trojúhelník s ryskou, 
krátké pravítko do penálu na podtrhávání, pravítko 30 cm na 
okraje, kružítko, úhloměr se dvěma stupnicemi, tužky č. 3, 
podložky 

Fíčková 

D 2x 440 + podložky Heislerová 

F A5 čtverečkovaný 545    1ks Janeček 

Př  Janeček 

Z  1x velký linkovaný sešit 464 Kučerová 

Hv  Machková 

Vv Podložka, tempery, pastely, štětce, nůžky, lepidlo, tužky, pastelky Fíčková 

Vkz   Heislerová 

Tv cvičební úbor dovnitř a na ven, boty na ven, boty do tělocvičny 
(světlá podrážka) 

Kučerová 

Sp 1x 544 Balvínová, Kučerová  

ostatní Bačkory + sáček, ručník  

Sešity a pomůcky – VI.C 

 Typ a počet ks Vyučující   

Čj  2 x velký tlustý linkovaný, 2 x velký tenký linkovaný, 3 x malý 
linkovaný 
+ sešit v pevných deskách 

Balvínová  

Aj 1x velký linkovaný sešit 464, slovníček dobrovolný, může psát do 
sešitu 

Sekvardová 

M 2 x 540; 1 x 460 nebo 440, rýsovací pomůcky: trojúhelník s ryskou, 
krátké pravítko do penálu na podtrhávání, pravítko 30 cm na 
okraje, kružítko, úhloměr se dvěma stupnicemi, tužky č. 3, 
podložky 

Pokorná 

D  Heislerová 

F A5 čtverečkovaný 545    1ks Janeček 

Př  Kučerová 

Z  1x velký linkovaný sešit 464 Janeček 

Hv  Machková 

Vv Podložka, tempery, pastely, štětce, nůžky, lepidlo, tužky, pastelky Fíčková 

Vkz   Heislerová 

Tv cvičební úbor dovnitř a na ven, boty na ven, boty do tělocvičny 
(světlá podrážka) 

Kučerová 

Sp 1x 544 Frosch, Kučerová 

ostatní Bačkory + sáček, ručník  

 



Sešity a pomůcky – VII.A 

 Typ a počet ks Vyučující   

Čj 2x malý linkovaný 544, 3x velký linkovaný sešit 444 nebo 464 Tvrzníková 

Aj 1x velký linkovaný sešit 464, slovníček dobrovolný, může psát do 
sešitu 

Sekvardová, Machková, 
Janeček 

Nj 1x velký linkovaný sešit 464, slovníček Tvrzníková 

Šp 1x velký linkovaný sešit 464, slovníček dobrovolný, může psát do 
sešitu 

Sekvardová 

Rj  Machková 

M 2 x 540; 1 x 460 nebo 440, rýsovací pomůcky: trojúhelník s ryskou, 
krátké pravítko do penálu na podtrhávání, pravítko 30 cm na 
okraje, kružítko, úhloměr se dvěma stupnicemi, tužky č. 3, 
podložky 

Poláčková 

D  1x velký nelinkovaný sešit  Balvínová  

Vko  Heislerová 

F A5 čtverečkovaný 545    1ks Janeček 

Př  1x velký nelinkovaný sešit 440 nebo 460, podložka Fíčková 

Z   Frosch 

Hv   Horinková 

Vv tempery, vodové či anilinové barvy, suché pastely, popisovač zn. 
Centropen 0,3 (na papír), štětce (3xkulatý + 3xplochý), ubrus, 
pracovní oděv, lepidlo (Herkules + rtěnkové do penálu), nůžky, 
progressa, tužka č. 1, guma, barevné papíry 

Dřevikovská  

Tv cvičební úbor dovnitř a na ven, boty na ven, boty do tělocvičny 
(světlá podrážka) 

Kučerová, Pokorná 

Sp  Balvínová, Poláčková  

ostatní Bačkory + sáček, ručník  

 

Sešity a pomůcky – VII.B 

 Typ a počet ks Vyučující   

Čj 3x velký linkovaný 464, 2x malý linkovaný, čtenářský deník,  Prchlíková 

Aj 1x velký linkovaný sešit 464, slovníček dobrovolný, může psát do 
sešitu 

Sekvardová, Machková, 
Janeček 

Nj 1x velký linkovaný sešit 464, slovníček Tvrzníková 

Šp 1x velký linkovaný sešit 464, slovníček dobrovolný, může psát do 
sešitu 

Sekvardová 

Rj  Machková 

M 1 x 460; 2 x 540, rýsovací pomůcky na 2. pololetí - trojúhelník 
s ryskou, jiné libovolné pravítko, kružítko, úhloměr se dvěma 
stupnicemi, tužka č. 3 

Fíčková 

D  1x velký nelinkovaný sešit, 1x malý nelinkovaný sešit  Balvínová  

Vko  Heislerová 

F A5 čtverečkovaný 545    1ks Janeček 



Př  1x velký nelinkovaný sešit 440 nebo 460, podložka Fíčková 

Z   Frosch 

Hv   Horinková 

Vv tempery, vodové či anilinové barvy, suché pastely, popisovač zn. 
Centropen 0,3 (na papír), štětce (3xkulatý + 3xplochý), ubrus, 
pracovní oděv, lepidlo (Herkules + rtěnkové do penálu), nůžky, 
progressa, tužka č. 1, guma, barevné papíry 

Dřevikovská 

Tv cvičební úbor dovnitř a na ven, boty na ven, boty do tělocvičny 
(světlá podrážka) 

Kučerová, Pokorná 

Sp  Balvínová, Poláčková  

ostatní Bačkory + sáček, ručník  

 

 

Sešity a pomůcky – VIII. třída 

 Typ a počet ks Vyučující   

Čj  Horinková 

Aj 1x velký linkovaný sešit 464, slovníček dobrovolný, může psát do 
sešitu 

Sekvardová, Machková 

Nj 1x velký linkovaný sešit 464, slovníček (lze pokračovat v sešitě ze 
7.tř)  

Tvrzníková 

Šj 1x velký linkovaný sešit 464, slovníček dobrovolný, může psát do 
sešitu, může pokračovat v sešitu ze 7. ročníku, pokud mají 
schváleno od vyučující 

Sekvardová 

M A4 nelinkovaný 460 1ks 
A5 nelinkovaný 540  1ks 

Czuchová 

D  Frosch 

Vko  Horinková 

F A5 čtverečkovaný 545    1ks, možno pokračovat do sešitu ze 7. tř. Czuchová 

Ch A4 nelinkovaný 460 1ks Pokorná 

Př  1x velký nelinkovaný sešit 440 nebo 460, podložka Fíčková 

Z   Frosch 

Hv   Horinková 

Vv  Horinková 

Tv cvičební úbor dovnitř a na ven, boty na ven, boty do tělocvičny 
(světlá podrážka) 

Kučerová, Pokorná 

Sp 1x 544 Kučerová, Sekvardová 

ostatní Bačkory + sáček, ručník  

 

  



Sešity a pomůcky – IX.A 

 Typ a počet ks Vyučující   

Čj  3x velký linkovaný 464, 2x malý linkovaný, čtenářský deník,  Prchlíková 

   

Aj 1x velký linkovaný sešit 464, slovníček dobrovolný, může psát do 
sešitu 

Sekvardová 

Aj   

Nj   

Nj   

Šj 1x velký linkovaný sešit 464, slovníček dobrovolný, může psát 
slovíčka do velkého sešitu, může pokračovat v sešitu z 8. ročníku, 
pokud má schváleno od vyučující 

Sekvardová 

M A4 čtverečkovaný (doporučuji) 465 nebo nelinkovaný 460 

A5 čtverečkovaný nebo nelinkovaný (545 nebo 520 nebo 540)  2ks 

Czuchová 

D  Frosch 

Vko  Horinková 

F A5 čtverečkovaný 545    1ks, možno pokračovat do sešitu ze 8. tř. Czuchová 

Ch A4 nelinkovaný 460 1ks Pokorná 

Př   Frosch 

Z   Frosch 

Hv   Pokorná 

Vv   Prchlíková 

Tv cvičební úbor dovnitř a na ven, boty na ven, boty do tělocvičny 
(světlá podrážka) 

Kučerová, Heislerová 

Sp  Janeček 

ostatní Bačkory + sáček, ručník  

 

  



Sešity a pomůcky – IX.B 

 Typ a počet ks Vyučující   

Čj  1x464 velký linkovaný, 2x velký tenký linkovaný, 2x malý linkovaný Tvrzníková 

   

Aj 1x velký linkovaný sešit 464, slovníček dobrovolný, může psát do 
sešitu 

Sekvardová 

Aj   

Nj 1x velký linkovaný sešit 464, slovníček (lze psát do sešitu z 8.tř.) Tvrzníková 

Šj 1x velký linkovaný sešit 464, slovníček dobrovolný, může psát do 
sešitu, může pokračovat v sešitu z 8. ročníku, pokud má schváleno 
od vyučující 

Sekvardová 

M A4 čtverečkovaný (doporučuji) 465 nebo nelinkovaný 460 

Sešity na 10´ a DÚ necháme z loňska 

Czuchová 

D  Frosch 

Vko  Horinková 

F A5 čtverečkovaný 545    1ks, možno pokračovat do sešitu ze 8. tř. Czuchová 

Ch A4 nelinkovaný 460 1ks Pokorná 

Př   Frosch 

Z   Frosch 

Hv   Pokorná 

Vv   Machková 

Tv cvičební úbor dovnitř a na ven, boty na ven, boty do tělocvičny 
(světlá podrážka) 

Kučerová, Heislerová 

Sp  Frosch 

ostatní Bačkory + sáček, ručník  

 


