
Školní potřeby 
 

Psací, kreslicí a rýsovací potřeby 

 

1) Pera: 

- Plnicí pera 

- Kuličková pera 

- Keramická pera 

- Technická pera 

2) Inkousty 

3) Psací vložky 

4) Tuše 

5) Popisovače – značkovače (fixy, zvýrazňovače), rollery, linery 

6) Tužky – grafitové, pastelové, mechanické, v laku, v papíru 

7) Vodové barvy 

8) Olejové barvy 

9) Barevné křídy 

10) Uhly – nejstarší kresebné materiály, tónované efekty kreseb 

11)  Pravítka, měřítka, úhloměry 

12)  Štětce – kulaté, …………… – očíslované velikosti 

13)  Grafické papíry, bloky, náčrtníky, skicáky          HANDWRITER ??? 

 

Učební materiály 

 

1) Sešity – zápisy učebních textů 

2) Pracovní sešity – doplňování textů, řešení problémových zadání 

3) Učebnice 

4) Mapy, globus, atlas 

 

Další pomůcky 

 

1) Stírací pryže – měkké, tvrdé a kombinované ………….. 

2) Ořezávátka  

3) Lepidla – lepicí pasty, tekutá ……………………….. 

4) Nůžky – s kulatými ………………………. 

 

Školní taška, školní batoh 

 

- Dostatečně velké, prostorné, s více přihrádkami na pomůcky, vyztužené dno 

- Prostor pro svačinu – termokapsa  

- Zvlášť prostor pro přezůvky 

- Prostor pro jmenovku  

- Hygienicky nezávadný, udržovatelný materiál => zdravotně nezávadné, omyvatelné 

- Lehké – 1. stupeň ZŠ max. 1200 g, 2. stupeň ZŠ max. 1400 g 

- Ergonomicky tvarované => ucho, anatomicky tvarovaná záda, polstrované popruhy – šířka min. 4 cm 

- Vhodné a bezpečné uzávěry – spony, patenty, magnety, zdrhovadla 

- Bezpečnostní prvky – odrazky, jasné …………………. 

- Státní zkušebna Zlín – nezávislé testy zaručující nezávadnost   

- Nadčasový design  

 

 



Kancelářské potřeby 
 

Psací potřeby 

 

1) Pera, kuličková pera, keramická pera ……………………………….. 

2) Inkousty, psací vložky, tuše 

3) Popisovače 

4) Tužky 

5) Pravítka 

 

Papíry 

 

1) Psací – dokumentové, bankovní  

2) Rýsovací 

3) Rozmnožovací – kopírovací  

4) Tabelační  

 

Další potřeby 

 

Nůžky  

 

Děrovačky 

 

Sešívačky + náplně  

 

Spínací spony 

 

Připínáčky 

Šanony, desky, odkládací mapy, pořadače, archivační boxy, nástěnky 

 

PREŠPÁN ??? 

 

 

 

Potřebné vybavení kanceláří 

Pracovní stoly – ergonomie   

 

Kancelářské židle, kancelářská křesla, manažerská křesla – ……………….. 

 

Počítače s potřebnými programy 

 

CD disky, USB flash disky 

 

Kopírovací stroje + tonery  

 

Skartovací ………………….. 

 

Regály, archivační skříně  

 

Vhodná svítidla  

 


