
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

ČJ             89 Kč              89 Kč              89 Kč              89 Kč 

AJ          305 Kč            260 Kč                 - Kč            326 Kč 

M          150 Kč            150 Kč            150 Kč            150 Kč 

NJ               - Kč            159 Kč                 - Kč                 - Kč 

RJ               - Kč            231 Kč            231 Kč                 - Kč 

VP - AjK               - Kč            299 Kč                 - Kč                 - Kč 

Vv          150 Kč            150 Kč            150 Kč            150 Kč 

celkem          694 Kč NJ bez AjK            808 Kč            389 Kč            715 Kč 

RJ bez Ajk            880 Kč            620 Kč            715 Kč 

NJ s Ajk         1 107 Kč            389 Kč            715 Kč 

RJ s Ajk         1 179 Kč            620 Kč            715 Kč 

V tabulce je uveden přehled cen jednotlivých pracovních sešitů a celkový součet za 

všechny v jednotlivých ročnících, žáci od 7. třídy mají rozdílnou cenu podle toho, zda mají jako

druhý cizí jazyk zvolenou ruštinu nebo němčinu a jestli mají jako VP Konverzaci v Aj.

Tyto pracovní sešity nakoupí centrálně škola, rodiče si je sami neobstarávají.

V posledním řádku je zahrnuta cena na nákup výtvarných potřeb, které škola také centrálně

nakoupí (spec. lepidla, kartony, papíry, tuš, atd.).

Tabulku předkládáme rodičům pro orientaci a informovanost o sumě, kterou bude škola na 

tento školní rok za pracovní sešity vybírat na začátku září. Platby bude možné provádět

i převodem na účet školy. Detaily platby (var. symbol, SS, popř. jiné údaje k platbě) 

budou předány žákům v prvních dnech školního vyučování.

Dále předkládáme orientační počet jednotlivých psacích sešitů pro zápis učiva. Na začátku

školního roku v prvních hodinách jednotliví vyučující seznámí žáky sami 

s přesnými požadavky na sešity: 

číslo počet pozn.

440 1

444 4

540 1

524 2

544 5

564 3

notový sešit 1 (pouze šesťáci)

složky + eurofolie 4

Pomůcky do matematiky:

2x trojúhelník s ryskou, tužka č. 1, č. 2, č. 3 - po dvou kusech, úhloměr, kružítko, červená a zelená

propiska (obyčejná, ne gelovky), guma, euroobaly ve složce, trhací blok velikosti A5 (libovolný),  

nůžky a lepidlo v tyčince

Pomůcky do Vv:

Plochý štětec č. 12, štětce různě silné, temperové barvy, vodové barvy, fixy, kelímek na vodu, 

ubrus na lavici, voskovky, guma, 2x tužka B2, nůžky, lepidlo, ořezávátko, pastelky, pracovní tričko

Přehled cen pracovních sešitů (PS) - 2. stupeň



 


