Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
U Školy 181, 664 84 Zastávka, tel. /fax: 546 429 181, e-mail: zs@zastavka.cz

Informace k potřebám a pomůckám
pro žáky všech ročníků na školní rok 2022/2023

Mezi základní potřeby zákonných zástupců patří znalost uživatelského jména a hesla do
informačního systému Bakaláři. Od školního roku 2022/2023 nebude papírová forma
žákovských knížek a informace o studiu zjistí zákonní zástupci v IS Bakaláři.
Pro rok 2022/2023 budou generována nová hesla do IS Bakaláři a zákonní zástupci
je obdrží na první třídní schůzce 5. září 2022.

Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
U Školy 181, 664 84 Zastávka, tel. /fax: 546 429 181, e-mail: zs@zastavka.cz

Mezi základní potřeby zákonných zástupců patří znalost uživatelského jména a hesla do
informačního systému Bakaláři. Od školního roku 2022/2023 nebude papírová forma
žákovských knížek a informace o studiu zjistí zákonní zástupci v IS Bakaláři.
Pro rok 2022/2023 budou generována nová hesla do IS Bakaláři a zákonní zástupci
je obdrží na první třídní schůzce 5. září 2022.

Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
U Školy 181, 664 84 Zastávka, tel. /fax: 546 429 181, e-mail: zs@zastavka.cz

Potřeby pro žáky prvních tříd
Školní brašna
Pomůcky:
 2 plnicí pera dle pokynů učitele
 obaly na učebnice a sešity
 desky na číslice
Do kufříku:
 1 svazek špejlí se špičkou, bavlněný hadřík 30x30 cm
 igelitový ubrus na lavici (50x70 cm)
 guma 1 ks
 ořezávátko na pastelky a tužky (malé a velké)
Do sáčku – Tv:
 bílé triko, trenýrky, cvičky s bílou podrážkou do haly
Do dalšího sáčku:
 přezůvky

Ostatní pomůcky jsou zajištěny školou dle potřeby. Peněžitá záloha bude vybírána třídní učitelkou
na začátku školního roku (cca 1000 Kč, z toho je 200 Kč na Spolek).
Výdaje na výukové exkurze, mimoškolní akce, výlety apod. na celý školní rok budou cca 700 Kč.
Prosíme, abyste všechny potřeby dětem opatřili podpisem nebo monogramem.

Mezi základní potřeby zákonných zástupců patří znalost uživatelského jména a hesla do
informačního systému Bakaláři. Od školního roku 2022/2023 nebude papírová forma
žákovských knížek a informace o studiu zjistí zákonní zástupci v IS Bakaláři.
Pro rok 2022/2023 budou generována nová hesla do IS Bakaláři a zákonní zástupci
je obdrží na první třídní schůzce 5. září 2022.

Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
U Školy 181, 664 84 Zastávka, tel. /fax: 546 429 181, e-mail: zs@zastavka.cz

Potřeby pro žáky druhých tříd
Sešity a pomůcky:
 pastelky 10–12 barev guma
 ořezávátko
 plnicí pero 2x
 tužka č. 2 a 3
 obaly na knížky a sešity
 přezůvky do školy uložené v sáčku
TV do sáčku:
 cvičební přezůvky se světlou podrážkou do haly
 cvičební úbor – bílé triko, trenýrky, tepláková souprava
VV:




hadřík
pracovní triko
igelit na lavici

Ostatní pomůcky jsou zajištěny školou dle potřeby.
Peněžitá částka 1000 Kč bude vybírána třídní učitelkou, z toho 200 Kč na Spolek.
Výdaje na výukové exkurze, mimoškolní akce, výlety apod. na celý školní rok budou cca 2000 Kč.

Mezi základní potřeby zákonných zástupců patří znalost uživatelského jména a hesla do
informačního systému Bakaláři. Od školního roku 2022/2023 nebude papírová forma
žákovských knížek a informace o studiu zjistí zákonní zástupci v IS Bakaláři.
Pro rok 2022/2023 budou generována nová hesla do IS Bakaláři a zákonní zástupci
je obdrží na první třídní schůzce 5. září 2022.

Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
U Školy 181, 664 84 Zastávka, tel. /fax: 546 429 181, e-mail: zs@zastavka.cz

Potřeby pro žáky druhých tříd přestupujících na naši školu
Sešity a pomůcky:
 pastelky 10–12 barev, 2 ks tužky č. 3, 2 ks tužky č. 2, guma, ořezávátko
 plnicí pero 2x
 průsvitka A5
 průsvitka A4
 pravítko 30 cm
 mazací tabulka + 2 ks fixů k tabulce
 3 ks sešit 513
 1 ks sešit 440
 6 ks sešit 512
 1 ks sešit 644
 obaly na knížky a sešity
 přezůvky do školy uložené v sáčku
TV do sáčku:
 cvičební přezůvky se světlou podrážkou do haly
 cvičební přezůvky na hřiště
 cvičební úbor – bílé triko, trenýrky, tepláková souprava
VV + Pkč:
 vodové a temperové barvy
 kulatý štětec č. 8 a plochý štětec č. 12
 tuš
 kelímek, hadřík
 voskovky
 20 ks tvrdý papír A3
 20 ks tvrdý papír A4
 náčrtník
 lepidlo tyčinkové 2 ks
 špejle
 nůžky
 sada barevných papírů
 pracovní triko, igelit přes celou lavici

Ostatní pomůcky jsou zajištěny školou dle potřeby.
Peněžitá částka 500 Kč bude vybírána třídní učitelkou, z toho 200 Kč na Spolek.
Výdaje na výukové exkurze, mimoškolní akce, výlety apod. na celý školní rok budou cca 2000 Kč.

Mezi základní potřeby zákonných zástupců patří znalost uživatelského jména a hesla do
informačního systému Bakaláři. Od školního roku 2022/2023 nebude papírová forma
žákovských knížek a informace o studiu zjistí zákonní zástupci v IS Bakaláři.
Pro rok 2022/2023 budou generována nová hesla do IS Bakaláři a zákonní zástupci
je obdrží na první třídní schůzce 5. září 2022.

Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
U Školy 181, 664 84 Zastávka, tel. /fax: 546 429 181, e-mail: zs@zastavka.cz

Potřeby pro žáky třetích tříd
Sešity a pomůcky:
 2 ks pero (nemusí být plnicí, ne propiska)
 pastelky
 guma, ořezávátko
 mazací tabulka + 2 fixy k tabulce
 obaly na knížky a sešity
 přezůvky
TV do sáčku:
 cvičební přezůvky se světlou podrážkou do haly a obuv na cvičení venku
 cvičební úbor, tepláková souprava
 cvičební úbor (triko, trenýrky, legíny, …)
VV do kufříku:
 kelímek, hadřík
 paleta na míchání barev
 nůžky, špejle
 pracovní triko
 igelit na lavici
Ostatní pomůcky jsou zajištěny školou dle potřeby.
Peněžitá částka 1000 Kč bude vybírána třídní učitelkou, z toho 200 Kč na Spolek.
Výdaje na výukové exkurze, mimoškolní akce, výlety apod. na celý školní rok budou cca 1200 Kč.

Mezi základní potřeby zákonných zástupců patří znalost uživatelského jména a hesla do
informačního systému Bakaláři. Od školního roku 2022/2023 nebude papírová forma
žákovských knížek a informace o studiu zjistí zákonní zástupci v IS Bakaláři.
Pro rok 2022/2023 budou generována nová hesla do IS Bakaláři a zákonní zástupci
je obdrží na první třídní schůzce 5. září 2022.

Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
U Školy 181, 664 84 Zastávka, tel. /fax: 546 429 181, e-mail: zs@zastavka.cz

Potřeby pro žáky třetích tříd přestupujících na naši školu
Sešity a pomůcky:
 1 ks sešit 440
 1 ks 644
 8 ks sešit 512
 5 ks sešit 513
 2 ks rychlovazačů různé barvy + sada euroobalů
 2 ks tužka č. 2
 2 ks tužka č. 3
 2ks pero (nemusí být plnicí, ale na propiska)
 pastelky
 kružítko
 guma, ořezávátko
 pravítko 30 cm a pravítko s ryskou
 mazací tabulka + 2 ks fixů k tabulce
 obaly na knížky sešity
 přezůvky
TV:




cvičební přezůvky se světlou podrážkou do haly a obuv na cvičení venku
cvičební úbor, tepláková souprava
cvičební úbor (triko, trenýrky, legíny…..)

VV + Pkč:
 kufřík na potřeby
 vodové a temperové barvy
 progressa, voskovky
 kulatý a plochý štetec
 tuš, kelímek, hadřík
 paleta na míchání barev
 2 ks lepidlo v tyčince
 špejle, nůžky
 sada barevných papírů
 náčrtník
 20 ks tvrdý papír A3
 25 ks tvrdý papír A4
 pracovní triko, igelit přes celou lavici

Ostatní pomůcky jsou zajištěny školou dle potřeby.
Peněžitá částka 700 Kč bude vybírána třídní učitelkou, z toho 200 Kč na Spolek.
Výdaje na výukové exkurze, mimoškolní akce, výlety apod. na celý školní rok budou cca 1200 Kč.

Mezi základní potřeby zákonných zástupců patří znalost uživatelského jména a hesla do
informačního systému Bakaláři. Od školního roku 2022/2023 nebude papírová forma
žákovských knížek a informace o studiu zjistí zákonní zástupci v IS Bakaláři.
Pro rok 2022/2023 budou generována nová hesla do IS Bakaláři a zákonní zástupci
je obdrží na první třídní schůzce 5. září 2022.

Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
U Školy 181, 664 84 Zastávka, tel. /fax: 546 429 181, e-mail: zs@zastavka.cz

Potřeby pro žáky čtvrtých tříd
Sešity a pomůcky:
 sešity budou zajištěny třídní učitelkou v září
 obaly na knížky a sešity, psací potřeby, přezůvky
 papírové kapesníčky
TV:



cvičební přezůvky se světlou podrážkou do haly
cvičební úbor

VV do kufříku:
 pastelky
 10 ks špejlí
Ve škole zůstává (dle potřeby doplnit individuálně):
 igelitový ubrus na lavici, hadřík na utírání štětce
 kelímek
 staré triko nebo zástěra
Ostatní pomůcky jsou zajištěny školou dle potřeby.
Peněžitá záloha cca 1000 Kč bude vybírána třídní učitelkou, z toho 200 Kč na Spolek.
Výdaje na výukové exkurze, mimoškolní akce, výlety apod. na celý školní rok budou cca 1000 Kč.
Vybírat se bude průběžně dle konání dané akce.

Mezi základní potřeby zákonných zástupců patří znalost uživatelského jména a hesla do
informačního systému Bakaláři. Od školního roku 2022/2023 nebude papírová forma
žákovských knížek a informace o studiu zjistí zákonní zástupci v IS Bakaláři.
Pro rok 2022/2023 budou generována nová hesla do IS Bakaláři a zákonní zástupci
je obdrží na první třídní schůzce 5. září 2022.

Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
U Školy 181, 664 84 Zastávka, tel. /fax: 546 429 181, e-mail: zs@zastavka.cz

Potřeby pro žáky čtvrtých tříd přestupujících na naši školu
Sešity a pomůcky:
 10 ks sešit 523
 5 ks sešit 524
 1 ks 544
 velký nelinkovaný sešit
 deníček 644
 průsvitka A5
 100 ks euroobalů A4
 3 ks rychlovazačů na euroobaly v různých barvách
 2 pravítka (jedno s ryskou a jedno dlouhé 30 cm)
 kružítko
 obaly na knížky a sešity, psací potřeby
 přezůvky v sáčku
TV:



cvičební přezůvky se světlou podrážkou do haly
cvičební úbor

VV do kufříku:
 20 ks výkresů A4 + 30 ks výkresů A3
 náčrtník, plochý a kulatý štětec
 vodové a temperové barvy
 kelímek
 lepidlo váleček
 tuš
 špejle
 pestrobarevné papíry
 nůžky
 pastelky
 igelitový ubrus na lavici, hadřík na utírání štětce
 staré triko nebo zástěra

Ostatní pomůcky jsou zajištěny školou dle potřeby.
Peněžitá záloha cca 500 Kč bude vybírána třídní učitelkou, z toho 200 Kč na Spolek.
Výdaje na výukové exkurze, mimoškolní akce, výlety apod. na celý školní rok budou cca 1000 Kč.
Vybírat se bude průběžně dle konání dané akce.

Mezi základní potřeby zákonných zástupců patří znalost uživatelského jména a hesla do
informačního systému Bakaláři. Od školního roku 2022/2023 nebude papírová forma
žákovských knížek a informace o studiu zjistí zákonní zástupci v IS Bakaláři.
Pro rok 2022/2023 budou generována nová hesla do IS Bakaláři a zákonní zástupci
je obdrží na první třídní schůzce 5. září 2022.

Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
U Školy 181, 664 84 Zastávka, tel. /fax: 546 429 181, e-mail: zs@zastavka.cz

Potřeby pro žáky pátých tříd
Sešity a pomůcky:
 obaly na knížky a sešity
TV:



cvičební přezůvky se světlou podrážkou do haly
cvičební úbor

VV:





kelímek
pastelky
igelitový ubrus na lavici, hadřík na utírání štětce
staré triko nebo zástěra

Ostatní pomůcky jsou zajištěny školou dle potřeby.
Peněžitá záloha cca 1000 Kč bude vybírána třídní učitelkou, z toho 200 Kč na Spolek.
Výdaje na výukové exkurze, mimoškolní akce, výlety apod. na celý školní rok budou cca 500 Kč.

Mezi základní potřeby zákonných zástupců patří znalost uživatelského jména a hesla do
informačního systému Bakaláři. Od školního roku 2022/2023 nebude papírová forma
žákovských knížek a informace o studiu zjistí zákonní zástupci v IS Bakaláři.
Pro rok 2022/2023 budou generována nová hesla do IS Bakaláři a zákonní zástupci
je obdrží na první třídní schůzce 5. září 2022.

Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
U Školy 181, 664 84 Zastávka, tel. /fax: 546 429 181, e-mail: zs@zastavka.cz

Potřeby pro žáky pátých tříd přestupujících na naši školu
Sešity a pomůcky:
 5 ks sešit 523
 5 ks sešit 524
 2 ks 544
 1 ks velký nelinkovaný sešit
 2 ks velký linkovaný sešit
 deníček 644
 1 ks sešit čtverečkovaný
 50 ks euroobalů A4
 1 ks rychlovazače na euroobaly v různých barvách
 2 pravítka (jedno s ryskou a jedno dlouhé 30 cm)
 kružítko
 mazací tabulka + fixy k mazací tabulce
 obaly na knížky a sešity, psací potřeby
TV:



cvičební přezůvky se světlou podrážkou do haly
cvičební úbor

VV do kufříku:
 20 ks výkresů A4 + 20 ks výkresů A3
 náčrtník, plochý a kulatý štětec
 vodové a temperové barvy
 kelímek
 lepidlo váleček
 tuš
 špejle
 pestrobarevné papíry
 nůžky
 pastelky, voskovky
 igelitový ubrus na lavici, hadřík na utírání štětce
 staré triko nebo zástěra

Ostatní pomůcky jsou zajištěny školou dle potřeby.
Peněžitá záloha cca 500 Kč bude vybírána třídní učitelkou, z toho 200 Kč na Spolek.
Výdaje na výukové exkurze, mimoškolní akce, výlety apod. na celý školní rok budou cca 1000 Kč.
Vybírat se bude průběžně dle konání dané akce.

Mezi základní potřeby zákonných zástupců patří znalost uživatelského jména a hesla do
informačního systému Bakaláři. Od školního roku 2022/2023 nebude papírová forma
žákovských knížek a informace o studiu zjistí zákonní zástupci v IS Bakaláři.
Pro rok 2022/2023 budou generována nová hesla do IS Bakaláři a zákonní zástupci
je obdrží na první třídní schůzce 5. září 2022.

Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
U Školy 181, 664 84 Zastávka, tel. /fax: 546 429 181, e-mail: zs@zastavka.cz

Potřeby pro žáky šestých tříd
Sešity a pomůcky:
 540 1x
 525 1x
 524 8x
 544 6x
 424 1x
 440 3x
 444 4x
 460 1x
 464 1x
 564 1x
 545 1x
 notový sešit, 1 ks rychlovazače na euroobaly A4, 150 euroobalů A4
 obaly na knížky a sešity, podložky s linkami, psací potřeby, přezůvky v sáčku
TV:


cvičební přezůvky se světlou podrážkou do haly, cvičební přezůvky na hřiště, cvičební úbor

Pkč:


přezůvky, pracovní oděv

Výtvarná výchova:
 150 Kč na zakoupení pomůcek
Matematika:
 kalkulačka, rýsovací potřeby (kružítko, úhloměr, pravítko s ryskou, další pravítko,
tužky č. 2, 3, barevné gelové tužky nebo propisky), lepidlo, nůžky
Anglický jazyk:
 pracovní sešit cca 200 Kč, zakoupí škola pro nově nastupující žáky
Výdaje na další pomůcky, výukové exkurze, mimoškolní akce, výlety apod. na celý školní rok
budou cca 2500 Kč. V této částce je zahrnuta i cena za ADAPTAČNÍ POBYT (cca 600 Kč), která
bude vybírána v září.

Mezi základní potřeby zákonných zástupců patří znalost uživatelského jména a hesla do
informačního systému Bakaláři. Od školního roku 2022/2023 nebude papírová forma
žákovských knížek a informace o studiu zjistí zákonní zástupci v IS Bakaláři.
Pro rok 2022/2023 budou generována nová hesla do IS Bakaláři a zákonní zástupci
je obdrží na první třídní schůzce 5. září 2022.

Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
U Školy 181, 664 84 Zastávka, tel. /fax: 546 429 181, e-mail: zs@zastavka.cz

Potřeby pro žáky sedmých tříd
Sešity a pomůcky:
 540 1x
 524 2x
 545 1x
 544 7x
 440 3x
 464 1x
 525 1x
 obaly na knížky a sešity
 podložky s linkami
 psací potřeby
 přezůvky v sáčku
TV:




cvičební přezůvky se světlou podrážkou do haly
cvičební přezůvky na hřiště
cvičební úbor

Pkč:



přezůvky
pracovní oděv

Výtvarná výchova:
 150 Kč na zakoupení pomůcek
Matematika:
 kalkulačka, rýsovací potřeby (kružítko, úhloměr, pravítko s ryskou, další pravítko,
tužky č. 2, 3, barevné gelové tužky nebo propisky), lepidlo, nůžky
Český jazyk:
 barevné zvýrazňovače, 2x tuhé lepidlo (váleček), rychlovazač, 20 euroobalů, nůžky,
pravítko
Cizí jazyky:
 pracovní sešity cca 400 Kč, zakoupí škola
Výdaje na další pomůcky, výukové exkurze, mimoškolní akce, výlety, lyžařský kurz apod. na celý
školní rok budou cca 9000 Kč (větší část peněz připadá na lyžařský kurz).
Mezi základní potřeby zákonných zástupců patří znalost uživatelského jména a hesla do
informačního systému Bakaláři. Od školního roku 2022/2023 nebude papírová forma
žákovských knížek a informace o studiu zjistí zákonní zástupci v IS Bakaláři.
Pro rok 2022/2023 budou generována nová hesla do IS Bakaláři a zákonní zástupci
je obdrží na první třídní schůzce 5. září 2022.

Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
U Školy 181, 664 84 Zastávka, tel. /fax: 546 429 181, e-mail: zs@zastavka.cz

Potřeby pro žáky osmých tříd
Sešity a pomůcky:
 540 2x
 524 3x
 545 1x
 544 4x
 444 1x
 464 1x
 425 1x
 440 2x
 460 1x
 euroobaly 40x
 vazač na euroobaly 2x
 notový sešit (lze použít i ze 7. r.)
 obaly na knížky a sešity
 podložky s linkami
 psací potřeby
 přezůvky v sáčku
TV:




cvičební přezůvky se světlou podrážkou do haly
cvičební přezůvky na hřiště
cvičební úbor

Výtvarná výchova:
 150 Kč na zakoupení pomůcek
Matematika:
 kalkulačka, rýsovací potřeby (kružítko, úhloměr, pravítko s ryskou, další pravítko,
tužky č. 2, 3, barevné gelové tužky nebo propisky), lepidlo, nůžky.
Další potřeby:
 barevné zvýrazňovače, 2x tuhé lepidlo (váleček), rychlovazač, 20 euroobalů, nůžky,
pravítko
Výdaje na další pomůcky, výukové exkurze, mimoškolní akce, výlety, lyžařský kurz apod. na celý
školní rok budou cca 9000 Kč (větší část peněz připadá na lyžařský kurz).
Mezi základní potřeby zákonných zástupců patří znalost uživatelského jména a hesla do
informačního systému Bakaláři. Od školního roku 2022/2023 nebude papírová forma
žákovských knížek a informace o studiu zjistí zákonní zástupci v IS Bakaláři.
Pro rok 2022/2023 budou generována nová hesla do IS Bakaláři a zákonní zástupci
je obdrží na první třídní schůzce 5. září 2022.

Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
U Školy 181, 664 84 Zastávka, tel. /fax: 546 429 181, e-mail: zs@zastavka.cz

Potřeby pro žáky devátých tříd
Sešity a pomůcky:
 540 2x
 524 2x
 544 8x
 460 1x
 425 1x
 545 2x
 440 2x
 notový sešit (může být i z 8. ročníku)
 1 rychlovazač
 30 euroobalů
 obaly na knížky a sešity
 podložky s linkami
 psací potřeby
 přezůvky v sáčku
TV:




cvičební přezůvky se světlou podrážkou do haly
cvičební přezůvky na hřiště
cvičební úbor

Výtvarná výchova:
 150 Kč na zakoupení pomůcek
Matematika:
 kalkulačka, rýsovací potřeby (kružítko, úhloměr, pravítko s ryskou, další pravítko,
tužky č. 2, 3, barevné gelové tužky nebo propisky), lepidlo, nůžky
Výdaje na další pomůcky, výukové exkurze, mimoškolní akce, výlety apod. na celý školní rok
budou cca 3000 Kč.

Mezi základní potřeby zákonných zástupců patří znalost uživatelského jména a hesla do
informačního systému Bakaláři. Od školního roku 2022/2023 nebude papírová forma
žákovských knížek a informace o studiu zjistí zákonní zástupci v IS Bakaláři.
Pro rok 2022/2023 budou generována nová hesla do IS Bakaláři a zákonní zástupci
je obdrží na první třídní schůzce 5. září 2022.

