
POMŮCKY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

 

 

I. stupeň 

 

Z hygienických důvodů preferujeme vhodné přezůvky (pro žáky prvního stupně nedoporučujeme pantofle) 

v prodyšném sáčků pro pověšení v šatně (nedávejte prosím do igelitových tašek). Prosíme vše podepsat. 

Na tělesnou výchovu pro žáky všech ročníků cvičební úbor (tričko, kraťasy, případně neplandavé tepláky a mikinu, boty 

do haly se světlou podrážkou a boty na ven). 

 

1. ročník 

− aktovku 

− penál, ořezávátko i na silnější pastelky, gumu, kvalitní nůžky, lepidlo v tyčince 

− desky na učebnice a sešity, na číslice 

− obaly – až v září podle velikosti učebnic a sešitů 

− VV a PRČ – kufřík (23 x 33 cm) a podložku na modelování (30 x 40 cm), kelímek na vodu, zástěra nebo pracovní 

triko, igelit na lavici (min. 50 x 70 cm), hadřík na otíraní štětců 

− vše prosíme čitelně a viditelně podepsat 

− viz také informace z třídní schůzky 

 

2. ročník 

− blok s tvrdými deskami A4 na HV  

− penál – sada pastelek, 2x pero, 2x tužka č. 2, malé pravítko, guma, nůžky, lepidlo tuhé 

− tabulka, fixy + plastová obálka (možno použít z 1. třídy) 

− pomůcky na VV – modelína, tempery, paleta, vodovky, kelímek, štětce (2 ploché, 2 kulaté – různé velikosti), 

barevné papíry, nůžky, lepidlo tuhé 2x, permanentní fix černý (slabý i silný), tuš, špejle, ubrus, hadr, voskovky, 

suché pastely, zástěra 

 

3. ročník 

3.A 

− pravítko 15 cm do penálu, pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, nůžky špičaté, lepidlo válec 2x, kružítko na 

rýsování, pero tornádo nebo gumovací, obaly malé 20 kusů, obaly velké 10 kusů, sada barevných papírů, 

čtyřbarevná propiska nebo čtyři barevné propisky, tužka č. 1, č. 2, č. 3 – 2x, pastelky 12 kusů, ořezávátko, guma, 

mazací tabulka + fixy + hadřík, papírové hodiny 

− box – voskovky (české) 12 kusů v plastové krabičce, vodové barvy velké (české), tempery velké (české), štětec 

plochý, štětec kulatý, nádobka na vodu s víčkem, igelitová plena na lavici, paleta, modelína velká (česká) 



v plastové krabičce, podložka na modelování, zástěra nebo staré tričko, hadr, suché pastely, černý fix 2 + 2 

kusy (slabší + silnější) 

3.B 

− box – plena, zástěra, hadr, vodovky, tempery, voskovky v krabičce, štětec na vodovky a tempery (plochý, 

kulatý), lepidlo v tubičce 2x, suché pastely, modelína v krabičce, podložka zůstává z 2. třídy, paleta, 2x 

permanentní fixa, kelímek na vodu 

− ostatní pomůcky – tabulka + hadr + fixa, penál (pastelky, tužky č. 1, 2, 3, pero – raději 2x, bombičky, nůžky, 

malé pravítko na podtrhávání, ořezávátko, guma, možné přibalit fixy), papírové hodiny, úkolníček – 1x sešit 

523, kapesníky v krabičce, trojúhelník, kružítko 

3.C 

− box – igelit, modelína v plastové krabičce, vodovky, štětce, lepidlo tuhé, suché pastely (nově), kelímek, paleta, 

hadřík, voskovky v plastové krabičce, zástěra (triko) 

− geometrie – kružítko, pravítko 30 cm a trojúhelník s ryskou 

− penál – 2 tužky obyčejné, 2 pera, pravítko na podtrhávání, lepidlo tuhé, ořezávátko, guma, pastelky, velké 

nůžky, 2 fixy na tabulku + čistá tabulka 

 

4. ročník 

− penál - 2 pera + náplně, tužky č. 1,2,3 (nebo mikrotužka na rýsování) - po 2ks, pastelky, guma, ořezávátko, 

krátké pravítko (15 cm), lepidlo (tyčinka) 

− matematika – pravítka (trojúhelník s ryskou, 30 cm pravítko nebo dva trojúhelníky), kružidlo 

− VV – kufřík, vodové, temperové barvy, paleta, kelímek na vodu, voskovky, tuš, ubrus na lavici, zástěra/staré 

triko, hadřík, špejle, lepidlo – tyčinka i Herkules, štětce ploché, kulaté – různých velikostí, modelína, podložka 

na modelování 

− ostatní – papírové kapesníky 

− sešity – 4.A (6x 524, 1x 420, 2x 424), 4.B (6x 524, 1x 420, 2x 424), 4.C (4x 524, 1x 420, 3x 424) 

 

5. ročník 

− vybavení penálu – malé tuhé lepidlo a nůžky, 2 pera + náplně, tužky č. 1,2,3, pastelky, měkká guma, ořezávátko 

− matematika – pravítko dlouhé 30 cm, 2x trojúhelník s ryskou, kružidlo, tužka č. 3 nebo mikrotužka 

− VV – kufřík, vodové a temperové barvy, paleta, kelímek na vodu, voskovky, ubrus na lavici, zástěra/staré triko, 

hadřík, lepidlo Herkules, tuhé lepidlo – větší tyčinka, štětce (široký, kulatý), modelína, izolepa, suché pastely, 

špejle 

− ostatní – papírové kapesníky (2 balení) 

 

U výtvarných pomůcek využijte potřeby z minulého školního roku. 

 

 



II. stupeň 

6.A 

ČJ M AJ INF PP DĚJ ZEM FYZ VÝO 
bude 
upřesněno 
v září 

1x 440, 
2x 520 

1x 544 1x 524 1x 440 portfolio* portfolio* bude 
upřesněno 
v září 

1x 440 

 

6.B 

ČJ M AJ INF PP DĚJ ZEM FYZ VÝO 
1x 444, 
3x 544 

2x 440, 
2x 520 

1x 544 1x 524 bude 
upřesněno 
v září 

portfolio* bude 
upřesněno 
v září 

bude 
upřesněno 
v září 

1x 440 

AK INP        
1x 424         

 

6.C 

ČJ M AJ INF PP DĚJ ZEM FYZ VÝO 
1x 444, 
3x 544 

1x 440 1x 544 1x 524 1x 440 portfolio* portfolio* bude 
upřesněno 
v září  

1x 440 

AK INP        
1x 424         

 

7.A 

ČJ M AJ NJ PP DĚJ ZEM FYZ VÝO 
1x 444, 
3x 524 

1x 440 1x 544 1x 544 bude 
upřesněno 
v září 

- 1x 440 portfolio* 1x 440 

RJ INF        
1x 544 1x 524        

 

7.B 

ČJ M AJ NJ PP DĚJ ZEM FYZ VÝO 
1x 444, 
3x 544 

2x 440, 
2x 520 

1x 544 1x 544 bude 
upřesněno 
v září 

portfolio* 1x 440 portfolio* 1x 440 

RJ INF AK       
1x 544 1x 524 1x 424       

 

7.C 

ČJ M AJ NJ PP DĚJ ZEM FYZ VÝO 
1x 444, 
3x 544 

2x 440, 
2x 520 

1x 544 1x 544 bude 
upřesněno 
v září 

portfolio* 1x 440 portfolio* 1x 440 

RJ INF AK       
1x 544 1x 524 1x 424       

 

 

 



 

8.A 

ČJ M AJ NJ PP DĚJ ZEM FYZ VÝO 
bude 
upřesněno 
v září 

1x 440 1x 544 1x 524 1x 540, 
portfolio* 

portfolio* 1x 440 portfolio* 1x 440 

RJ CHEM        
1x 544 -        

 

8.B 

ČJ M AJ NJ PP DĚJ ZEM FYZ VÝO 
1x 444, 
3x 544 

1x 440 1x 544 1x 544 1x 440 portfolio* 1x 440 portfolio* 1x 440 

RJ CHEM AK       
1x 544 - 1x 424       

 

8.C 

ČJ M AJ NJ PP DĚJ ZEM FYZ VÝO 
bude 
upřesněno 
v září 

1x 440 1x 544 1x 544 1x 540, 
portfolio* 

portfolio* 1x 440 portfolio* 1x 440 

RJ CHEM AK       
1x 544 - 1x 424       

 

9.A 

ČJ M AJ NJ PP DĚJ ZEM FYZ VÝO 
1x 444, 
3x 544 

1x 440 1x 544 1x 544 1x 540, 
portfolio* 

portfolio* portfolio* portfolio* portfolio* 

RJ CHEM        
1x 524 -        

 

9.B 

ČJ M AJ NJ PP DĚJ ZEM FYZ VÝO 
1x 464, 
1x 524, 
1x 524 
portfolio* 

1x 440 1x 544 1x 524 1x 540, 
portfolio* 

portfolio* portfolio* portfolio* portfolio* 

RJ CHEM AK       
1x 524 - 1x 424       

 

9.C 

ČJ M AJ NJ PP DĚJ ZEM FYZ VÝO 
1x 464, 
1x 524, 
1x 524 
portfolio* 

1x 440, 
1x 520 

1x 544 1x 544 1x 540, 
portfolio* 

portfolio* portfolio* portfolio* portfolio* 

RJ CHEM AK       
1x 524 - 1x 424       

 



 

 

 SEZNAM POMŮCEK SE MŮŽE NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU OD SKUTEČNÉHO STAVU NA ZÁKLADĚ 

OPERATIVNÍHO STAVU DROBNĚ LIŠIT – MŮŽE BÝT NAPŘ. DOPLNĚN APOD. 

 Z hygienických důvodů preferujeme vhodné přezůvky. 

 Na začátku školního roku (kromě budoucí 6.B, 6.C a 7.B) má žák k dispozici šatní skříňku – se zámkem, 

ramínkem a podložkou na obuv. 

 Na TV - cvičební úbor připravený s ohledem na počasí ven nebo do tělocvičny, boty na ven i sálové (na tkaničku, 

ne na suchý zip!) – úbor je uložený ve společném skladu (v tašce nebo sáčku, aby nevypadávaly věci – ne 

v igelitce). Žákům s rozšířenou výukou TV doporučujeme připravené funkční oblečení včetně elastických 

kalhot (v žádném případě plandavé tepláky), mikina, šusťáková bunda, tričko, ručník! 

 Základní pomůcky na VV – tempery, vodové barvy, skicák A3 a A4, špejle, černá tuš, štětce, nádobka na vodu, 

paleta, lepidlo, nůžky, suchý pastel, igelitový ubrus na zakrytí lavice – v přenosné krabici nebo kufru (budou 

uloženy v šatní skříňce nebo třídě). 

 U předmětu PRČ v 6. a 8. ročníku je vyžadováno pracovní oblečení. 

 Základními pomůckami na matematiku a fyziku jsou kalkulačka, rýsovací potřeby (kružidlo, trojúhelník 

s ryskou, další pravítko nebo trojúhelník, úhloměr, tužka č. 2 a 3 nebo mikrotužka). 

 Učebnice žáci obdrží od vyučujících daných předmětů během prvních školních dnů – povinností je si učebnice 

podepsat!.  

 V penále žáka II. stupně bude kvalitní tuhé lepidlo a nůžky!!! 

 * portfolio – rychlovazač + cca 20 tzv. eurodesek – průsvitných slabých desek 


