
 

Základní škola T. G. Masaryka 
Český Krumlov 

 

 
 

Školní potřeby a pomůcky vč. finanční plateb 

pro školní rok 2019/2020 

Veškeré platby za pracovní sešity a další akce se budou platit z online pokladny. Více informací bude 

k dispozici na webu www.zstgm-ck.cz a informačním letáku na začátku školního roku. POZOR Způsob 

placení za obědy ve školní jídelně zůstává zachován. 

 

 Druh akce či poplatku suma 

Třída 4. A   
Pracovní sešity 
                                                       
 

 ČESKÝ JAZYK 
 MATEMATIKA 
 ANGLICKÝ JAZYK 
 VLASTIVĚDA (Nejstarší české dějiny)   
 VLASTIVĚDA (Naše vlast)  
PŘÍRODOVĚDA                                        

                         226,- Kč 
                         215,- Kč 
                         275,- Kč 
                         65,- Kč 
                         65,- Kč 
                         65,- Kč 

Školní potřeby,  
které opatří rodiče   

Český jazyk – 2 x 544, 1 x 524, 1 x 444, 1x zápisník s tvrdými deskami 
formát A5 (čtenářský a kulturní deník), úkolníček formát A6  
Matematika – 1 x 440, 1 x 544, 1 x 524, linkovaná podložka A4, kružítko, 
pravítko s ryskou, dlouhé pravítko, mikrotužka 
Anglický jazyk – 1 x 544, 1 x 524 
Člověk a jeho svět – 2 x 444, 1 x 445, 1 červený obal, 1 modrý obal, 1 
zelený obal 
Pracovní činnosti – modelína, voskovky, lepidlo Herkules, sada barevných 
papírů 
Výtvarná výchova – tempery, vodovky, paleta, pracovní podložka, kelímek 
na vodu, 3 kulaté štětce různé tloušťky, 3 ploché štětce různé tloušťky, 
suché pastely, tuš, pracovní zástěra nebo dlouhé triko, fixy, slabý černý fix 
Čtvrtky se koupí pro všechny společně z Online pokladny a budou uloženy 
ve třídě.      
Hudební výchova – notový sešit 
Penál – 2 pera (ne propisky), pastelky, tužky 1,2,3, ořezávátko, guma, 
nůžky, tyčinkové lepidlo 
Visací zámek se dvěma klíči na šatní skříňku  
 

Školní akce  (kino, divadlo, focení apod.)  
Vícedenní školní akce Lyžařský výcvik cca. 4000,-Kč (5. - 7. tř.) 
Poplatek za kopírování  100,-Kč (na celý rok) 
Platba za školní klub  0,-Kč 
Platba za školní družinu  200,-Kč/měsíc (platí se 

pololetně) 
Platba za kroužky  800,- na celý školní rok 
Platba za obědy  21 – 25,-Kč/oběd (dle věku 

dítěte) 

http://www.zstgm-ck.cz/

