
                           

     SEZNAM POTŘEB PRO I. ROČNÍK  2020 - 21 
 
 
 

1.   Potřeby, které zajistí škola žákům v ceně 200 Kč: 
- malá tvrdá folie 
- velká tvrdá folie 
- modelovací hmota 
- štětec plochý a kulatý 
- tužky č. 1 a 2 
- lepidlo na papír  
- nůžky 
- sešity dle potřeby žáků 
- anilinové barvy 
- pryž 
- plastic color - pastelky 
- písmena a číslice 
 
Dále žáci ve škole dostanou zdarma: Učebnice a pracovní sešity v hodnotě 750,- Kč. 
 
 
2.   Potřeby, které si zajistí rodiče pro žáka: 
- aktovka 
- penál (pastelky- doporučuji trojhranné, tužky – č. 1, č. 2, ořezávátko, pero zatím nekupujte) 
- obaly na sešity – upřesníme v září 
- bílá stírací tabulka a smazatelný fix (děti obdržely již u ZÁPISU) 
- přezůvky a textilní sáček na přezůvky do šatny – označený, aby dítě poznalo 
- cvičební úbor do tělocvičny, cvičky, švihadlo, malý molitanový míček /vše také v textilním sáčku/ 
- teplákovou soupravu a vhodnou sportovní obuv na cvičení venku – využíváno i ve školní družině  
- na výtvarnou výchovu: dětský kufřík na uložení pomůcek ve třídě, igelit na lavici, kelímek na 

vodu, hadříky na úklid, zástěra (může to být i starší košile) 
- 1 balení hygienických kapesníků – lépe 1 krabička s kapesníky 
- ručník s poutkem do třídy- podepsaný  
  (přezůvky i sportovní boty na Tv lépe se světlou podrážkou, černá dělá šmouhy na parketách 
    v Tv  sále a na podlahách ve třídách)  
 
 

Všechny potřeby je nutné označit takovým způsobem, aby si je dítě poznalo. 
 

 
 
3.   Další potřeby, které budou žáci používat ve škole při hodinách: 
 
Tyto potřeby a pomůcky zajistí škola ze školního fondu, do kterého rodiče budou 
přispívat od září 2020.  
 
Jedná se převážně o potřeby na výtvarnou výchovu a pracovní vyučování (temperové a vodové 
barvy, čtvrtky, bílé a barevné papíry, tuše, suché pastely, keramická hlína atd.), kopírování, školní 
sešity, žákovská knížka, razítko se jmenovkou. 
 
 


