
 

Seznam sešitů a potřeb pro žáky 2. ročníku ve šk. roce 2020/2021 
 
Sešity:  

 č. 512 – 5 ks (4 ks do ČJ + 1 ks do PRV) 

 č. 513 – 3 ks (do M) 

 č. 510 – 1 ks + lenoch (do M – Geo) 

 č. 5110 – čtverečkovaný (do M – Geo) 

 č. 420 – 1 ks + lenoch (do AJ) 

 notový sešit – 1ks (do Hv) 
 

 Úkolníček (stejný jako v 1. ročníku nebo běžný malý sešit, který bude nutno dětem 
nalinkovat)  

 obaly na sešity (individuálně), sešity nepodepisovat!!!  
 

Potřeby:  
pravítko 20 cm, trojúhelník, krátké pravítko do pouzdra  
2 ks tužky č. 2 + 2 ks tužky č. 3 
zvýrazňovač na podtrhávání  
plnicí pero + náhradní!!! (ne propiska) 
guma  
strouhátko  
pastelky, voskovky, fixy  
nůžky  
tuhé lepidlo (tyčinka) 
igelit na lavici  
kelímek na vodu (pro stabilitu nejlépe obal od Ramy) 
zástěra nebo staré triko či košile 
přezůvky  
cvičební úbor (tričko, tepláky, cvičky/sport. obuv se světlou podrážkou - vše podepsané v pytlíku) 
Z hygienických důvodů není vhodné, aby děti cvičily v oblečení, ve kterém jsou celé dopoledne 
ve škole!  
 

V 1. týdnu v září se bude vybírat 1000,- Kč.  
Z této částky bude zakoupeno: 

 pracovní sešit do AJ (260,- Kč) 
 pracovní sešit do PRV (50,- Kč) 
 pracovní sešit ČJ (1. + 2. díl celkem 100,- Kč) 
 pracovní sešit M (40,- Kč)  
 Písanka (1. + 2. díl celkem 40,- Kč) 
 potřeby pro VV a PČ  na celý školní rok (barevné papíry, výkresy, krepáky, doplňkový 

materiál (100,-Kč) 
 kopírovací papíry, papírové kapesníky a ručníky (100,- Kč) 
 příspěvek SAR (200,- Kč) 

Uvedené nákupní ceny jsou orientační. Zbylá finanční částka bude během školního roku využita k 

úhradě kulturních akcí, tř. výletu. Každý zákonný zástupce obdrží za své dítě podrobné 

vyúčtování uhrazené částky. 


