
 

 SEZNAM POMŮCEK NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 – ZŠ Loučany 
 

1. ročník  
 

• aktovka 

• pouzdro - 2 trojhranné tužky č. 2, pastelky 8 barev, guma, ořezávátko s přihrádkou, 
tuhé tyčinkové lepidlo (Kores, Herkules, apod.), nůžky s kulatou špičkou, hadřík na 
mazací tabulku  

• desky na číslice 

• sešity, maz. tabulku hromadně nakoupí p. učitelka – částka k výběru bude upřesněna 

• OBALY na sešity: 1 x A4 (modrý sešit),  
6 x A5 (ŽK, úkolníček, písmenkář, ČJ, M, PÍSANKA) 

• VV a PČ – stará košile, zástěra  
Na výtvarné pomůcky – vybíráme na celý školní rok 300 Kč. 

• TV – triko, sportovní úbor dle počasí, tenisky s bílou podrážkou (vše v tašce) 

• ŠD: převlečení na pobyt venku 

• ručník (označit monogramem)  

• přezůvky 

• V září budeme vybírat balení kapesníků v krabici (200ks), balení 6 ks toaletního 
papíru. 

VŠE PODEPSANÉ. 
Do 15. září, prosíme, o obalení všech sešitů a učebnic a obaly udržovat po celý školní rok. 
 
Vyplněný DOTAZNÍK PRO RODIČE + INFORMOVANÝ SOUHLAS (Děti, které nechodí do MŠ 
Loučany.) 
 
Slavnostní zahájení školního roku proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 od 7.45 hod. cca do 8.30 
hod. Diváci vítáni, od 8.30 hod. je pro zájemce možno děti nechat ve ŠD. 
 
Nahlásit oběd na 1. září je nutné do pátku 26. srpna v ŠJ Loučany tel. 585 952 185. 
 
1. září žáci dostanou přihlášku do školní družiny a do školní jídelny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 SEZNAM POMŮCEK NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 – ZŠ Loučany 
 

2. ročník  
 

• pouzdro – 2 pera, 2 trojhranné tužky č. 2, pastelky 8 barev, guma, ořezávátko s 
přihrádkou, tuhé tyčinkové lepidlo (Kores, Herkules, apod.), nůžky s kulatou špičkou, 
hadřík na mazací tabulku  

• mazací tabulka z 1. třídy + FIX (může zůstat stará, pokud je zachovalá) 

• pravítko – trojúhelník s ryskou 

• sešity hromadně nakoupí p. učitelka – částka k výběru bude upřesněna 

• OBALY na sešity: 2 x A4 (GEOM, PRV)  
8 x A5 (ŽK, úkolníček, ČJ1, ČJ2, M, písanka, pravidelníček, sluníčko) 

• VV a PČ – stará košile, zástěra  
Na výtvarné pomůcky vybíráme na celý školní rok 300 Kč. 

• TV – triko, sportovní úbor dle počasí, tenisky s bílou podrážkou (vše v tašce) 

• ŠD: převlečení na pobyt venku 

• ručník (označit monogramem)  

• přezůvky 

• V září budeme vybírat balení kapesníků v krabici (200ks), balení 6 ks toaletního 
papíru. 

• Pracovní sešity – hradí žák, částka k výběru bude upřesněna. 
VŠE PODEPSANÉ. 

Do 15. září, prosíme, o obalení všech sešitů a učebnic a obaly udržovat po celý školní rok. 
 
Slavnostní zahájení školního roku proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 od 7.45 hod. cca do 8.30 
hod. Od 8.30 hod. je pro zájemce možno děti nechat ve ŠD – pokud děti přijdou 1. září 
samy, napište, prosím, lísteček, jestli mají jít domů hned samy nebo zůstat ve družině. 
 
Nahlásit oběd na 1. září je nutné do pátku 26. srpna v ŠJ Loučany tel. 585 952 185.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEZNAM POMŮCEK NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 – ZŠ Loučany 
 

3. ročník  
 

• pouzdro – 2 pera, 2 tužky č. 2, pastelky 8 barev, guma, ořezávátko s přihrádkou, tuhé 
tyčinkové lepidlo (Kores, Herkules, apod.), nůžky s kulatou špičkou, 2x fix na mazací 
tabulku  

• ČJ sešity: 423x – 1x, 512 – 2x, 523 – 1x, plastový rychlovazač A4 

• M sešity: 423x – 1x, 513 – 1x, 440 – 1x + lenoch, trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, 
kružítko (s tenkým bodcem a pevným šroubem + náhradní tuhy do kružítka),  
tužka č. 3 

• AJ sešity: 523 – 1x, 423x – 1x 

• PRV: 440 – 1x 

• Folie A5 

• VV a PČ – stará košile, zástěra  
Na výtvarné pomůcky vybíráme na celý školní rok 300 Kč. 

• TV – triko, sportovní úbor dle počasí, tenisky s bílou podrážkou (vše v tašce), tenisky 
na hřiště + sportovní oděv na pobyt venku v chladnějším počasí 

• ŠD: převlečení na pobyt venku 

• ručník (označit monogramem)  

• přezůvky 

• V září budeme vybírat balení kapesníků v krabici (200ks), balení 6 ks toaletního 
papíru. 

• Pracovní sešity – hradí žák, částka k výběru bude upřesněna. 

• Libovolný úkolníček 
 

VŠE PODEPSANÉ. 
 

Do 15. září, prosíme, o obalení všech sešitů a učebnic a obaly udržovat po celý školní rok. 
 
Slavnostní zahájení školního roku proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 od 7.45 hod. cca do 8.30 
hod. Od 8.30 hod. je pro zájemce možno děti nechat ve ŠD – pokud děti přijdou 1. září 
samy, napište, prosím, lísteček, jestli mají jít domů hned samy nebo zůstat ve družině. 
 
Nahlásit oběd na 1. září je nutné do pátku 26. srpna v ŠJ Loučany tel. 585 952 185.  

 
 
Nákup sešitů souhrn:  423x – 3x  440 – 2x 

512 – 2x  513 – 1x  523 – 2x    
 
 



 
SEZNAM POMŮCEK NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 – ZŠ Loučany 
 

4. ročník  
 

• pouzdro – 2 pera, 2 tužky č. 2, pastelky 8 barev, guma, ořezávátko s přihrádkou, tuhé 
tyčinkové lepidlo (Kores, Herkules, apod.), nůžky s kulatou špičkou, 2x fix na mazací 
tabulku  

• ČJ sešity: 423x – 1x, 523 – 3x, plastový rychlovazač A4 

• M sešity: 423x – 1x, 523 – 1x, 440 – 1x + lenoch, trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, 
kružítko (s tenkým bodcem a pevným šroubem + náhradní tuhy do kružítka),  
tužka č. 3 

• AJ sešity: 444 – 1x, 523 – 2x 

• VL: 440 – 1x, 423x – 1x  

• PŘ: 423x – 1x 

• Folie A5 

• VV a PČ – stará košile, zástěra  
Na výtvarné pomůcky vybíráme na celý školní rok 300 Kč. 

• TV – triko, sportovní úbor dle počasí, tenisky s bílou podrážkou (vše v tašce), tenisky 
na hřiště + sportovní oděv na pobyt venku v chladnějším počasí 

• ŠD: převlečení na pobyt venku 

• ručník (označit monogramem)  

• přezůvky 

• V září budeme vybírat balení kapesníků v krabici (200ks), balení 6 ks toaletního 
papíru. 

• Pracovní sešity – hradí žák, částka k výběru bude upřesněna. 

• Libovolný úkolníček 
 

VŠE PODEPSANÉ. 
 

Do 15. září, prosíme, o obalení všech sešitů a učebnic a obaly udržovat po celý školní rok. 
 
Slavnostní zahájení školního roku proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 od 7.45 hod. cca do 8.30 
hod.  
 
Nahlásit oběd na 1. září je nutné do pátku 26. srpna v ŠJ Loučany tel. 585 952 185.  

 

 
Nákup sešitů souhrn:  423x – 4x  440 – 2x  444 – 1x 

523– 6x   
 
 



 
 
SEZNAM POMŮCEK NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 – ZŠ Loučany 
 

5. ročník  
 

• pouzdro – 2 pera, 2 tužky č. 2, pastelky 8 barev, guma, ořezávátko s přihrádkou, tuhé 
tyčinkové lepidlo (Kores, Herkules, apod.), nůžky s kulatou špičkou, 2x fix na mazací 
tabulku  

• ČJ sešity: 423x – 1x, 523 – 3x, plastový rychlovazač A4 

• M sešity: 444 – 1x, 524 – 2x, 440 – 1x + lenoch, trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, 
kružítko (s tenkým bodcem a pevným šroubem + náhradní tuhy do kružítka),  
tužka č. 3 

• AJ sešity: 444 – 1x, 523 – 2x 

• VL: 440 – 1x, 423x – 1x  

• PŘ: 423x – 1x 

• Informatika: 423x – 1x 

• Folie A5 

• VV a PČ – stará košile, zástěra  
Na výtvarné pomůcky vybíráme na celý školní rok 300 Kč. 

• TV – triko, sportovní úbor dle počasí, tenisky s bílou podrážkou (vše v tašce), tenisky 
na hřiště + sportovní oděv na pobyt venku v chladnějším počasí 

• ŠD: převlečení na pobyt venku 

• ručník (označit monogramem)  

• přezůvky 

• V září budeme vybírat balení kapesníků v krabici (200ks), balení 6 ks toaletního 
papíru. 

• Pracovní sešity – hradí žák, částka k výběru bude upřesněna. 

• Libovolný úkolníček 
 

VŠE PODEPSANÉ. 
 

Do 15. září, prosíme, o obalení všech sešitů a učebnic a obaly udržovat po celý školní rok. 
 
Slavnostní zahájení školního roku proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 od 7.45 hod. cca do 8.30 
hod.  
 
Nahlásit oběd na 1. září je nutné do pátku 26. srpna v ŠJ Loučany tel. 585 952 185.  

  

Nákup sešitů souhrn:  423x – 4x  440 – 2x  444 – 2x 
523 – 5x  524 – 2x     

 


