
 

Požadavky pro žáky 6. roč. na školní rok 2019/2020 

 

 
M: 2x sešit č. 540, 1x č. 440, 1x č. 420, 1x č. 465, rýsovací pomůcky: 2x pravítko (1x trojúhelník s ryskou), 

úhloměr, kružítko (funkční!), 2x tužka č. 3 (pentilka), pryž 

 

Čj: 3x č. 524, 1x č. 544, 1x č. 444 

 

Aj: 2x č. 524, folie na psaní 

 

D:1x č. 544, 1x 644 

 

Z: šk. atlas světa, sešit 1x č. 540 

   

Fy: pro 6. – 9. ročník  

 2 x č. 565 kostičkový (příp. 545) 

 MFCHT pro ZŠ (tabulky), kalkulačka Pč: pracovní oděv do dílen (nejlépe plášť), starší tmavé 

oblečení  

Př: 6. – 9. ročník 
1x č. 440e Tv: cvičební úbor, sportovní obuv bez tmavé podrážky 

 

Inf: 1x č. 520 VkZ: 1x č. 524 

 

Vv: čtvrtky A3 – 30x (ne skicák), čtvrtky A4 – 10x (ne skicák), igelit, hadřík, paleta, kelímek (nejlépe sada 

skládacích), černá tuš, špejle se špičkou nebo redispero, sada temper (10 ks) + 1x bílá a 1x černá navíc, 

vodovky, sada štětců (velký plochý nutný), černý uhel přírodní, voskovky, suchý pastel, černý fix slabý + silný 

(oba lihové a budou součástí kufříku, ne penálu), pastelky (stačí v penálu), lepidlo – tekutý Herkules, lepidlo 

v tyčince, sada barevných papírů  

 

 

Požadavky pro žáky 7. roč. na školní rok 2019/2020 

 

 
M: 2x sešit č. 540, 1x č. 440, 1x č. 420, 1x č. 465, rýsovací pomůcky: 2x pravítko (1x trojúhelník s ryskou), 

úhloměr, kružítko (funkční), 2x tužka č. 3 (pentilka), pryž 

 

Čj: 3x č. 524, 1x č. 544 

 

Aj: 2x č. 524, folie na psaní 

 

Nj: 1x č. 544, 1x 524, 1x slovníček 

 

Rj: 1x 544, 1x 524, cca. 50 ks. papíru na kopírování 

 

D: 1x č. 544 Ov: 1x č. 524 

 

Z: šk. atlas světa,  sešit 1x č. 540  Fy: 2x č. 565 (př. 545) kostičkový; 

 Tabulky, kalkulačka  

Př: 1x č. 440, 1x č. 540 Tv: cvičební úbor, sportovní obuv bez tmavé podrážky 

 

Vv: čtvrtky A3 – 30x (ne skicák), čtvrtky A4 – 10x (ne skicák), igelit, hadřík, paleta, kelímek (nejlépe sada 

skládacích), černá tuš, špejle se špičkou nebo redispero, sada temper (10 ks) + 1x bílá a 1x černá navíc, 

vodovky, sada štětců (velký plochý nutný), černý uhel přírodní, voskovky, suchý pastel, černý fix slabý + silný 

(oba lihové a budou součástí kufříku, ne penálu), pastelky (stačí v penálu), lepidlo – tekutý Herkules, lepidlo 

v tyčince, sada barevných papírů  

 



Požadavky pro žáky 8. roč. na školní rok 2019/2020 

 

 
M: 2x sešit č. 540, 1x č. 440, 1x č. 420, 1x č. 465, rýsovací pomůcky: 2x pravítko (1 x trojúhelník s ryskou), 

úhloměr, kružítko, 2 x tužka č. 3(pentika), pryž, kalkulačka (vědecká) 

   

Čj: 3 x č. 524, 1 x č.544 

 

Aj: 2 x č. 524, folie na psaní 

 

Nj: 1x č. 544, 1x slovníček (lze i pokračovat); Rj: 1x č. 544, 2x 524 

 

D: 1x č. 544  Ov: 1x č. 524  Vkz:1x č. 524 

 

Z: šk. atlas světa, sešit1x č. 540   

 

Fy: 2x č. 565 (př. 545) kostičkový Pč: zástěra (plášť) na vaření 

 Tabulky, kalkulačka 

Př: 1x č. 440, 1x č. 540 Tv: cvičební úbor, sportovní obuv bez tmavé podrážky 

 

Ch: 1x č. 440, 1x č. 540 

 

Vv: čtvrtky A3 – 30x (ne skicák), čtvrtky A4 – 10x (ne skicák), igelit, hadřík, paleta, kelímek (nejlépe sada 

skládacích), černá tuš, špejle se špičkou nebo redispero, sada temper (10 ks) + 1x bílá a 1x černá navíc, 

vodovky, sada štětců (velký plochý nutný), černý uhel přírodní, voskovky, suchý pastel, černý fix slabý + silný 

(oba lihové a budou součástí kufříku, ne penálu), pastelky (stačí v penálu), lepidlo – tekutý Herkules, lepidlo 

v tyčince, sada barevných papírů  

 

 

Požadavky pro žáky 9. roč. na školní rok 2019/2020 
M: 2x sešit č. 540, 1x č. 440, 1x č. 420, 1x č. 465, rýsovací pomůcky: 2x pravítko (1 x trojúhelník s ryskou), 

úhloměr, kružítko, 2x tužka č. 3, pryž, kalkulačka (vědecká - √, sin, cos, tan…) 

 

Čj: 3x č. 524, 1x č. 544 

 

Aj: 2x č. 524, folie na psaní 

 

Rj: 1x č. 544, 2x č. 524 Nj: 1x č. 544, 1x slovníček (lze i pokračovat) 

D: 1x č. 544   Ov: 1x č. 524 

 

Z: šk. atlas světa, atlas ČR, sešit 1x č. 540 

 

Fy: 2x č. 565 (př. 545) kostičkový Pč: pracovní oděv – zástěra 

Tabulky, kalkulačka 

Př: 1x č. 440, 1x č. 540 Tv: cvičební úbor, sportovní obuv bez tmavé podrážky 

 

Ch: 1x č. 440 

 

Vv: čtvrtky A3 – 30x (ne skicák), čtvrtky A4 – 10x (ne skicák), igelit, hadřík, paleta, kelímek (nejlépe sada 

skládacích), černá tuš, špejle se špičkou nebo redispero, sada temper (10 ks) + 1x bílá a 1x černá navíc, 

vodovky, sada štětců (velký plochý nutný), černý uhel přírodní, voskovky, suchý pastel, černý fix slabý + silný 

(oba lihové a budou součástí kufříku, ne penálu), pastelky (stačí v penálu), lepidlo – tekutý Herkules, lepidlo 

v tyčince, sada barevných papírů  

 

Přírodovědná praktika: 1x sešit č. 440, ochranný plášť, pevnou obuv 


