
Ročník: šestý

1x464, 1x444, 1x544 ČJ

2x544, 1x444, cca 300Kč na PS AJ

6.A 1x444, cca 150Kč na PS NJ

1x444 Dě

1x544 Ma

1x440, cca 150Kč na PS kondice z Ma

1x440, 1x540 Fy

Malá kalkulačka, rýsovací potřeby Fy

1x444, cca 90Kč na PS; Př 

pevná podložka s klipem na přichycení listu papíru Svět práce 

papírová složka A4 na vkládání papírů či euro složek - raději nekupovat předem Svět práce 

1x440; 89Kč na hybridní pracovní učebnici, 50Kč na filament do 3D tiskárny INF

obuv na atletiku - venkovní hřiště sálová obuv do tělocvičny (světlá podrážka), bílé a barevné triko, 

sportovní trenýrky, náhradní ponožky, tepláková souprava 
Tv

vodové barvy, pastelky, temperové barvy, štětec velký plochý, kulatý + malé náhradní štětce, tuš černá, 

tužka 1, papír, nůžky, lepidlo, ubrus na krytí lavice, voskovky 

kelímek, hadřík nebo houba - vše v krabici s víkem a podpisem 

140Kč na netradiční materiály a příležitostné techniky

Vv

1x 444, cca 90Kč na PS Ze

1x540 + lenoch Hv

popis předměty

Požadavky na sešity a vybavení pro jednotlivé předměty   2022/2023



Ročník: sedmý

1x544, 2x444 ČJ

jazyk. 2x544, 1x444, cca 300Kč na PS

nejazyk. 1x444, 1x 524 cca 300Kč na PS 
AJ

1x444, cca 150Kč na PS NJ

1x444 Dě

1x524 Výchova k občanství

3x440, 1x540, 

2 pravítka, kružítko, guma, tužky 2,3, lenochy, úhloměr 
Ma

1x 440, cca 150Kč na PS kondice z Ma

1x444, 1x544(může být sešit z loňska) Fy

Malá kalkulačka, rýsovací potřeby Fy

7.A 1x444, cca 90Kč na PS Př 

pevná podložka s klipem na přichycení listu papíru Svět práce 

papírová složka A4 na vkládání papírů či euro složek - raději nekupovat předem Svět práce 

Informatika 1x544

Humanitární výchova 1x544

Domácnost   1x544, cca 100Kč do fondu na pomůcky

Technické kreslení  1x440 

Volitelný předmět 

1x440; 50Kč na filament do 3D tiskárny INF

obuv na atletiku - venkovní hřiště, sálová obuv do tělocvičny (světlá podrážka),bílé a barevné triko, 

sportovní trenýrky, náhradní ponožky, tepláková souprava 
Tv

vodové barvy, pastelky, temperové barvy, štětec velký plochý, kulatý + malé náhradní štětce, tuš černá, 

tužka 1, papír, nůžky, lepidlo, ubrus na krytí lavice, voskovky 

kelímek, hadřík nebo houba - vše v krabici s víkem a podpisem 

140Kč na netradiční materiály a příležitostné techniky

Vv

nejazyk.1x440, rýsovací potřeby Práce s tech. materiály 

1x540 + lenoch Hv

1x440 + lenoch; rýsovací potřeby Dk

popis předměty



Ročník: osmý

1x464, 1x444 Čj

jazyk. i nejazyk. 1x444, cca 300Kč na PS Aj

1x444, PS z loňska Nj

1x444 Dě

1x544 Výchova ke zdraví 

1x444 Výchova k občanství

3x440, 1x540, cca 150Kč na PS, 

2 pravítka, kružítko, guma, tužky 2,3 

lenochy, úhloměr 

Ma

1x444,1x544(může být sešit z loňska) Fy

Malá kalkulačka, rýsovací potřeby Fy

1x 444, cca 90Kč na PS Př 

pevná podložka s klipem na přichycení listu papíru Svět práce 

papírová složka A4 na vkládání papírů či euro složek - raději nekupovat předem Svět práce 

Informatika 1x544

Humanitární výchova 1x544

Domácnost   1x544, cca 100Kč do fondu na pomůcky

Technické kreslení  1x440 

Volitelný předmět 

1x440; 50Kč na filament do 3D tiskárny INF

obuv na atletiku - venkovní hřiště, sálová obuv do tělocvičny (světlá podrážka),bílé a barevné triko, 

sportovní trenýrky, náhradní ponožky, tepláková souprava 
Tv

vodové barvy, pastelky, temperové barvy, štětec velký plochý, kulatý + malé náhradní štětce, tuš černá, 

tužka 1, papír, nůžky, lepidlo, ubrus na krytí lavice, voskovky 

kelímek, hadřík nebo houba - vše v krabici s víkem a podpisem 

140Kč na netradiční materiály a příležitostné techniky

Vv

1x 444, cca 90Kč na PS Ze

1x444 Che

1x440, rýsovací potřeby Práce s tech. materiály 

1x540 + lenoch Hv

popis předměty



Ročník: devátý

1x464, 1x444, cca 80Kč na PS Čj

jazyk. 1x444, cca 300Kč na PS

nejazyk. 1x444
Aj

1x444 (popř. sešit z loňska) Nj

1x444 Dě

1x544 Výchova ke zdraví 

9.A  3x440, 1x 540, cca 150Kč na PS 

2 pravítka, kružítko, guma, tužky 2,3 

lenochy, úhloměr 

Ma

1x540 Fy

Malá kalkulačka, rýsovací potřeby Fy

1x 444, cca 90Kč na PS Př 

pevná podložka s klipem na přichycení listu papíru Svět práce 

papírová složka A4 na vkládání papírů či euro složek - raději nekupovat předem Svět práce 

Informatika 1x544

Humanitární výchova 1x544

Domácnost   1x544, cca 100Kč do fondu na pomůcky

Technické kreslení  1x440 

Volitelný předmět 

1x440; 50Kč na filament do 3D tiskárny INF

obuv na atletiku - venkovní hřiště, sálová obuv do tělocvičny (světlá podrážka),bílé a barevné triko, 

sportovní trenýrky, náhradní ponožky, tepláková souprava 
Tv

vodové barvy, pastelky, temperové barvy, štětec velký plochý, kulatý + malé náhradní štětce, tuš černá, 

tužka 1, papír, nůžky, lepidlo, ubrus na krytí lavice, voskovky 

kelímek, hadřík nebo houba - vše v krabici s víkem a podpisem 

140Kč na netradiční materiály a příležitostné techniky

Vv

1x444 Che

1x540 + lenoch Hv

popis předměty






























































































































