
Potřebné pomůcky pro žáky 1. ročníku 
 
Rodiče pořídí: 
Aktovku, pouzdro (pro 1. tř. je ideální jednopatrové rozkládací), přezůvky, látkový ubrousek na 
svačinu 
Dále do pouzdra: tužky č. 1 (2 ks), trojhranné pastelky (nejlépe 12 barev), ořezávátko se 
zásobníčkem, lepidlo v tyčince (8 g), nůžky.  Zhruba od listopadu budou děti potřebovat pero (s 
klasickou špičkou). Ve druhém pololetí budou děti potřebovat pravítko (stačí krátké – 20 cm, ale 
průhledné)  
Obaly na sešity – volte raději pevné (velikost A4 a A5 – cca po 5 kusech, 1 obal A6 na deníček, další 
možné velikosti budou upřesněny), složku na sešity (lépe plastovou kvůli hmotnosti) 
Do výtvarné výchovy: kalíšek na vodu, hadřík, zástěru (nejlépe starou košili po tatínkovi apod.), 
igelitový ubrus na lavice o rozměru cca 60 x 90 cm, paleta na barvy malá, nůžky, základní sada fixů, 
černý permanentní fix – tenčí a silnější 
 
Do tělesné výchovy: kraťasy, tričko, cvičky, ponožky, tepláková souprava, tenisky 
Veškeré věci na TV uložte do plátěných, případně jiných pytlíků na sportovní věci, ideálně do dvou 
(zvlášť na oblečení a zvlášť na boty) 
  
Do školní družiny: tepláky nebo jiné pohodlné oblečení na hraní 
 
Níže popsané školní potřeby škola nakoupí hromadně, peníze za budou vybírány až po konečném 
vyúčtování v průběhu podzimu. Na toto vybavení přispěje škola částkou 500,- Kč (tzv. balíček pro 
prvňáčky). 
 
Škola pořídí:                            
Výtvarné potřeby 
Box na výtvarné potřeby, voskovky, progressa, lepidlo – váleček tuhý, lepidlo tekuté Herkules, 
silnou trojhrannou tužku č. 1, trojhranné tužky č. 1 a 2, měkkou gumu, štětce, plastelínu, vodové 
barvy anilinové, dvoubarevné tužky (červeno-modré), mazací tabulku + 2x fix 
 
Dále škola společně pořizuje hromadně pro všechny žáky školy:  
Výtvarná výchova: tempery, výkresy A4, výkresy A3, náčrtníky, barevné papíry, barevné inkousty, 
tuš, redispero, uhel, rudka, klovatina, barevné pastely, balicí papír, hedvábný papír, krepový papír, 
aquarelové barvy... 
Pracovní vyučování: špejle, odstřižky látek, filc, vyšívací textilie, nitě, špendlíky, barevné papíry, 
barevné kartony …  
Na tyto věci rodiče přispívají paušální částkou. Pro první ročník je tato částka stanovena na 400,- Kč 
(bude také vybíráno až na podzim) 
 
Žáci obdrží zdarma všechny pracovní sešity i učebnice 
 
Tužky a pastelky je vhodné pořizovat trojhranné, napomáhají ke správnému úchopu psacích potřeb. 
 
Uvítáme dary do VV a PČ: 
např. papíry, kartony, bavlnky, vlny, špachtle, dřívka, různé ozdoby,… 
 


