
 

Základní škola T. G. Masaryka 
Český Krumlov 

 

 
 

 

Školní potřeby a pomůcky vč. finančních plateb 

pro školní rok  2017 - 2018 

 Druh akce či poplatku suma 

Třída 4. A, 4. B   
Pracovní sešity      Český jazyk   

Pravopisné minutovky 98,-         
Pravopisníček 54,- 
Procvičujeme pravopis rodu 
mužského 30,- 
 Procvičujeme pravopis rodu ž. 
a stř. 30,- 
Procvičujeme shodu podmětu 
s přísudkem 30, 
Mat. minutovky 1 - 24,- 
Mat. minutovky 2 – 24,- 
Hravá matematika 1. díl 59,- 
                                   2. díl 59,- 
Počtářské chvilky 30,- 
Početníček 39,- 
Vlastivěda – dějiny 49,- 
                 Poznáváme svět 49,-- 
Čas – přírodověda 49,- 
Anglický jazyk – 300,- 

Celkem: 1600,-  + ŠD a 

kroužky /1. splátka 800,- do 

30. 6., 2. splátka 800,- do 15. 
8./ 

Uvedené ceny jsou pouze 
orientační, mohou se změnit. 
/ pracovní sešity, výtvarný 
materiál a kopírování, div. 
představení/. 

69,- 

Školní potřeby, které 
opatří rodiče   

 
cvičební úbor /teplákovou soupravu, tričko, tenisky/ + sáček na cvičební 
úbor 
bačkory  
ručník a ubrousek na svačinu 
penál – alespoň 3 tužky /nejlépe trojhranné/, 2 pera, měkká guma, 
ořezávátko 
pastelky a fixy 
vodové barvy, hadřík, tempery 
sadu štětců /alespoň 1 velký plochý/ 
kelímek na vodu větší /uzavíratelný, pevný plast/ 
lepidlo rtěnkové / navíc může být i Herkules/ 
nůžky s kulatou špičkou 
voskovky 
modelína 
fólie A4 pro psaní tužkou 
obaly na sešity a knihy 
barevné papíry, blok 
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úkolníček, papírové kapesníky 
sešit 544 10 ks 
Poznámka: potřeby, které mají děti ze 3. třídy mohou použít i dále. 
K výuce s Ipady budou děti potřebovat vlastní sluchátka /klasický konektor 
do počítače 3,5 mm./ 

Školní akce  (kino, divadlo, focení apod.) 400,- 
Vícedenní školní akce Lyžařský výcvik cca. 4000,-Kč (5. - 7. tř.) 
Poplatek za kopírování  100,-Kč (na celý rok) 
   
Platba za školní družinu  100,-Kč/měsíc (platí se pololetně) 
Platba za kroužky  800,- Kč na celý školní rok 
Platba za obědy  21 – 25,-Kč/oběd (dle věku dítěte) 


