
Materiální požadavky na předměty

Ročník

Předmět 6 7 8 9

Čj 5x sešit č.544
1x sešit č.444

4x sešit č.544 4x sešit č.544 4x sešit č.544

Aj 2x sešit č.544 2x sešit č.544 2x sešit č. 544 2x sešit č.544

M 2x sešit 460
1x sešit 540
rýsovací potřeby:
pravítko,trojúhelní
k s ryskou, 
kružítko, úhloměr,
ořezaná tužka č.3 
nebo mikrotuzka

2x sešit 460
1x sešit 540
rýsovací potřeby:
pravítko,trojúhelní
k s ryskou, 
kružítko, úhloměr,
ořezaná tužka č.3 
nebo mikrotuzka

2x sešit 460
1x sešit 540
rýsovací potřeby:
pravítko,trojúhelní
k s ryskou, 
kružítko, úhloměr,
ořezaná tužka č.3 
nebo mikrotuzka

2x sešit 460
1x sešit 540
rýsovací potřeby:
pravítko,trojúhelní
k s ryskou, 
kružítko, úhloměr,
ořezaná tužka č.3 
nebo mikrotuzka

Inf Nic. Nevyučuje se. Nevyučuje se. Nic.

D Sešit 540 Sešit 540 Sešit 540 Sešit 540

Vob 2x sešit 544
linkovaný              

1x sešit 544
linkovaný

1x sešit 544
linkovaný

1x sešit 544
linkovaný

F Čtverečkovaný A5 Čtverečkovaný A5 Čtverečkovaný A5 Čtverečkovaný A5

Ch Nevyučuje se. Nevyučuje se. 1 x Sešit A4 (460)
(Nelinkovaný)
Periodická tabulka
prvků

1 x Sešit A4 (460)
(Nelinkovaný)

Př Sešit 540 Sešit 540 Sešit 540 Sešit 540 

Z Sešit 540 Sešit 540 Sešit 540 Sešit 540

Hv Notový sešit s 
notovou osnovou 
(544).

Sešit 544 (žák 
může poté 
pokračovat v 
zápisu látky do 
tohoto sešitu i v 
dalších ročnících)

viz. 7. ročník viz. 7. ročník

Vv Vodové 
barvy/anilínové,
tempery,štětce 
vlasové kulaté č. 
2,4,6,8,10, štětce 
ploché – vlasové 
nebo štětinové č. 
6,8,10,12, kelímek
na vodu,hadřík, 
ubrus/igelit/, tužka
č.1, nůžky, lepidlo

Viz 6. ročník Viz 6. ročník Viz 6. ročník



Herkules – tekuté, 
lepidlo - tyčinka,  
voskovky, suché 
pastely, barevné 
papíry, výkresy 
A4-10 ks, A3- 5 
ks, tuš černá, 
redispero

Tv Sportovní obuv s 
pevnou patou pro 
cvičení v hale i 
venku, sportovní 
oděv pro cvičení v
hale i venku, 
gumička do vlasů 
(netýká se všech)

viz. 6. ročník viz. 6. ročník viz. 6. ročník

Pč Dle dohody na 
začátku roku s 
žáky

Vaříme z vlastních
surovin (Dle 
dohody s žáky)

Nevyučuje se. 10 X list A4 
1 X euro obal

Su Nevyučuje se. Nevyučuje se. 1x sešit 544
 linkovaný

Nevyučuje se.

NR/RJ Nevyučuje se. Sešit 544 
linkovaný 1 - 2x

Sešit 544
linkovaný 1 - 2x

Sešit 544
linkovaný 1 - 2x

UPOZORNĚNÍ – D, AJ – u těchto předmětů bude u některého z vyučujících drobná změna oproti 
tabulce  (v září upřesní konkrétní učitel)


