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Seznam pomůcek pro 2. stupeň – 6. ročník 

Vážení rodiče, 
žádáme Vás, abyste pro své dítě zajistili podle následujícího rozpisu běžné školní sešity a školní potřeby pro školní rok 2022/2023 
(POZOR - rozpis uschovejte pro začátek školního roku). 
 

6. ročník č. 520 č. 524 č. 540 č. 544 č. 420 č. 424 č. 440 č. 460 č. 444 
Český jazyk  3       2 
Anglický jazyk  2  1      
Dějepis         1 
Občanská výchova    1      
Zeměpis       1   
Matematika 2       2  
Přírodopis   1       
Fyzika     1  1   
Hudební výchova  1        
Výchova ke zdraví      1    

 

Školní potřeby:  
· pravoúhlý trojúhelník s ryskou, další pravítko (libovolné), úhloměr, kovové kružítko, guma mazací, tužka č. 2,3, plastové slohy A4 a 

A5 s drukem (ukázka rýsovacích potřeb viz další strany) 
· obaly na sešity a učebnice, „lenochy“, nůžky, tuhé tubové lepidlo, deníček na úkoly, trhací blok A5 

Výtvarná výchova:  
· měkké tužky č. 1, 2, štětce č. 6, 8 – kulaté, č. 12 – plochý, barvy vodové obyčejné (ne reflexní) a tempery.  
· doporučujeme: štětec plochý č. 20 – 2, černá tuš, voskové pastely. 

Tělesná výchova 
· dvoje boty - na venkovní hřiště, sálová obuv do tělocvičny 
· vhodné sportovní oblečení dle počasí 
· plavky, plavecká čepice, ručník, sprchový gel/mýdlo 
· doporučené - plavecké brýle (ne potápěčské), pantofle k bazénu (žabky) 

 

Dále 
· dvojitá pevná průsvitka - formát A4 (podložka umožňující tužkou doplňovat cvičení v učebnici – pro Čj a Aj), 
· balík 500 listů papíru do kopírky - formát A4 
· pracovní sešity do Aj, Čj a M budou hromadně objednány školou 

Cena cca 600 Kč bude zahrnuta ve školním fondu-přesné pokyny k platbám na účet školy obdrží žáci na začátku září. 

! označování sešitů čísly ! 
formát – počet listů v desítkách – bez linek / linkovaný / čtverečkovaný 

 A6 10 0 4 5 
 A5 20 
 A4 40 
 
např. 564 A5 - 60 listů – linkovaný 
 440 A4 - 40 listů – nelinkovaný 

mailto:kancelar@zsslapanice.cz
http://www.zsslapanice.cz
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Seznam pomůcek pro 2. stupeň – 7. ročník 
Vážení rodiče, 

žádáme Vás, abyste pro své dítě zajistili podle následujícího rozpisu běžné školní sešity a školní potřeby pro školní rok 2022/2023 
(POZOR - rozpis uschovejte pro začátek školního roku). 
 

7. ročník č. 520 č. 524 č. 540 č. 544 č. 420 č. 424 č. 440 č. 460 č. 444 
Český jazyk  2       2 
Anglický jazyk  2  1      
Německý jazyk  1  1      
Ruský jazyk         1 
Španělský jazyk  1        
Dějepis         1 
Občanská výchova    1      
Zeměpis       1   
Matematika 1       2  
Přírodopis   1       
Fyzika     1  1   
Hudební výchova  1        
Výchova ke zdraví      1    

 

Školní potřeby:  
· pravoúhlý trojúhelník s ryskou, další pravítko (libovolné), úhloměr, kovové kružítko, guma mazací, tužka č. 2,3, plastové slohy A4 a 

A5 s drukem (ukázka rýsovacích potřeb viz příloha) 
· obaly na sešity a učebnice, „lenochy“, nůžky, tuhé tubové lepidlo, deníček na úkoly, trhací blok A5 

Tělesná výchova: 
· dvoje boty - na venkovní hřiště, sálová obuv do tělocvičny 
· vhodné sportovní oblečení dle počasí 

Výtvarná výchova:  
· měkké tužky č. 1, 2, štětce č. 6, 8 – kulaté, č. 12 – plochý, barvy vodové obyčejné (ne reflexní) a tempery 
· doporučujeme: štětec plochý č. 20 – 2, černá tuš, voskové pastely 

Dále: 
· dvojitá pevná průsvitka - formát A4 (podložka umožňující tužkou doplňovat cvičení v učebnici Čj a Aj) 
· balík 500 listů papíru do kopírky - formát A4 
· pracovní sešity do Čj, M a cizích jazyků budou hromadně objednány školou 

Cena cca 600-800 Kč (dle cizího jazyka) bude zahrnuta ve školním fondu-přesné pokyny k platbám na účet školy obdrží žáci na 
začátku září. 

! označování sešitů čísly ! 
formát – počet listů v desítkách – bez linek / linkovaný / čtverečkovaný 

 A6 10 0 4 5 
 A5 20 
 A4 40 
např. 564 A5 - 60 listů – linkovaný 
 440 A4 - 40 listů – nelinkovaný

mailto:kancelar@zsslapanice.cz
http://www.zsslapanice.cz
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Seznam pomůcek pro 2. stupeň – 8. ročník 
Vážení rodiče, 

žádáme Vás, abyste pro své dítě zajistili podle následujícího rozpisu běžné školní sešity a školní potřeby pro školní rok 2022/2023 
(POZOR - rozpis uschovejte pro začátek školního roku). 
 

8. ročník č. 520 č. 524 č. 540 č. 544 č. 564 č. 420 č. 440 č. 460 č. 444 
Český jazyk  2       2 
Anglický jazyk  2  1      
Německý jazyk  1  1      
Ruský jazyk    1      
Dějepis         1 
Občanská výchova    1      
Zeměpis       1   
Matematika 1       2  
Přírodopis   1       
Fyzika      1 1   
Chemie   1  1  1   
Hudební výchova  1        
Pracovní činnosti  1        

 

Školní potřeby:  
· pravoúhlý trojúhelník s ryskou, další pravítko (libovolné), úhloměr, kovové kružítko, guma mazací, tužka č. 2,3, plastové slohy A4 a 

A5 s drukem (ukázka rýsovacích potřeb viz příloha) 
· obaly na sešity a učebnice, „lenochy“, nůžky, tuhé tubové lepidlo, deníček na úkoly, trhací blok A5 

Tělesná výchova: 
· dvoje boty - na venkovní hřiště, sálová obuv do tělocvičny  
· vhodné sportovní oblečení dle počasí 

Výtvarná výchova:  
· měkké tužky č. 1, 2, štětce č. 6, 8 – kulaté, č. 12 – plochý, barvy vodové obyčejné (ne reflexní) a tempery 
· doporučujeme: štětec plochý č. 20 – 2, černá tuš, voskové pastely 

Dále: 
· dvojitá pevná průsvitka - formát A4 (podložka umožňující tužkou doplňovat cvičení v učebnici Čj  a Aj) 
· balík 500 listů papíru do kopírky - formát A4 
· pracovní sešity do Čj, M a cizích jazyků budou hromadně objednány školou 

Cena cca 600-750 Kč (dle cizího jazyka) bude zahrnuta ve školním fondu-přesné pokyny k platbám na účet školy obdrží žáci na 
začátku září. 

! označování sešitů čísly ! 
formát – počet listů v desítkách – bez linek / linkovaný / čtverečkovaný 

 A6 10 0 4 5 
 A5 20 
 A4 40 
 
např. 564 A5 - 60 listů – linkovaný 
 440 A4 - 40 listů – nelinkovaný

mailto:kancelar@zsslapanice.cz
http://www.zsslapanice.cz
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Seznam pomůcek pro 2. stupeň – 9. ročník 
Vážení rodiče, 

žádáme Vás, abyste pro své dítě zajistili podle následujícího rozpisu běžné školní sešity a školní potřeby pro školní rok 2022/2023 
(POZOR - rozpis uschovejte pro začátek školního roku). 
 

9. ročník č. 520 č. 524 č. 540 č. 544 č. 420 č. 440 č. 460 č. 444 
Český jazyk  1      2 
Anglický jazyk  2  1     
Německý jazyk  1  1     
Dějepis        1 
Občanská výchova    1     
Zeměpis      1   
Matematika 1      2  
Přírodopis   1      
Fyzika     1 1   
Chemie   1   1   
Hudební výchova  1       
Pracovní činnosti (volba povolání)    1     

 

Školní potřeby:  
· pravoúhlý trojúhelník s ryskou, další pravítko (libovolné), úhloměr, kovové kružítko, guma mazací, tužka č. 2,3, plastové slohy A4 a 

A5 s drukem (ukázka rýsovacích potřeb viz příloha) 
· obaly na sešity a učebnice, „lenochy“, nůžky, tuhé tubové lepidlo, deníček na úkoly, trhací blok A5 

Tělesná výchova: 
· dvoje boty - na venkovní hřiště, sálová obuv do tělocvičny 
· vhodné sportovní oblečení dle počasí 

Výtvarná výchova:  
· měkké tužky č. 1, 2, štětce č. 6, 8 – kulaté, č. 12 – plochý, barvy vodové obyčejné (ne reflexní) a tempery 
· doporučujeme: štětec plochý č. 20 – 2, černá tuš, voskové pastely 

Dále: 
· dvojitá pevná průsvitka - formát A4 (podložka umožňující tužkou doplňovat cvičení v učebnici Čj a Aj) 
· balík 500 listů papíru do kopírky - formát A4 
· pracovní sešity do Aj, Čj a M budou hromadně objednány školou 

Cena cca 550 Kč bude zahrnuta ve školním fondu-přesné pokyny k platbám na účet školy obdrží žáci na začátku září. 

! označování sešitů čísly ! 
formát – počet listů v desítkách – bez linek / linkovaný / čtverečkovaný 

 A6 10 0 4 5 
 A5 20 
 A4 40 
 
např. 564 A5 - 60 listů – linkovaný 
 440 A4 - 40 listů – nelinkovaný 

mailto:kancelar@zsslapanice.cz
http://www.zsslapanice.cz

