
 
 
 

Prípravný ročník 

Zošity 

Číslo Počet kusov 

511 2 ks 

564 1 ks 

460 1 ks 

624 (slovník) 1 ks 

Papiere 

výkresy A4 30 ks 

výkresy A3 10 ks 

farebný papier (20 listov) 1 ks 

kancelársky papier  50 ks 

Ostatné potreby  

a pomôcky 

peračník, pero (STABILO EASY originál alebo TORNADO), 

pastelky trojhranné hrubé, ceruzka, plastelína, nožnice, 

guma, strúhadlo, anilínové farby, voskový pastel (voskovky), 

plochý štetec, vysúvací lep Pritt, prezuvky, úbor a cvičky  

na telesnú a športovú výchovu s vreckom 

Prvý ročník A variant 

Zošity 

Číslo Počet kusov 

511 4 ks 

512 1 ks 

523  3 ks 

564 1 ks 

460 1 ks 

624 (slovník) 1 ks 

Papiere 

výkresy A4 30 ks 

výkresy A3 10 ks 

farebný papier (20 listov) 1 ks 

Ostatné potreby  

a pomôcky 

peračník, pero (STABILO EASY originál alebo TORNADO), 

pastelky trojhranné hrubé, ceruzka, plastelína, nožnice, 

guma, strúhadlo, anilínové farby, voskový pastel (voskovky), 

plochý štetec, vysúvací lep Pritt, prezuvky, úbor a cvičky  

na telesnú a športovú výchovu s vreckom 



 
 
 

 

Druhý ročník A variant 

Zošity 

Číslo Počet kusov 

512 6 ks 

523 4 ks 

464 1 ks 

460 1 ks 

624 (slovník) 1 ks 

Papiere 

výkresy A4 20 ks 

výkresy A3 20 ks 

farebný papier (20 listov) 1 ks 

Ostatné potreby  

a pomôcky 

peračník, pero (STABILO EASY originál alebo TORNADO), 

pastelky, ceruzka, plastelína, nožnice, guma, strúhadlo, 

anilínové farby, voskový pastel (voskovky), plochý štetec, 

vysúvací lep Pritt, lepidlo Wurstol, prezuvky, úbor a cvičky 

na telesnú a športovú výchovu s vreckom 

Tretí ročník A variant 

Zošity 

Číslo Počet kusov 

512 4 ks 

523 6 ks 

440 1 ks 

624 (slovník) 1 ks 

Papiere 

výkresy A4 20 ks 

výkresy A3 20 ks 

farebný papier (20 listov) 1 ks 

Ostatné potreby  

a pomôcky 

peračník, pero (STABILO EASY originál alebo TORNADO), 

pastelky, ceruzka, plastelína, nožnice, guma, strúhadlo, 

anilínové farby, voskový pastel (voskovky), okrúhly a plochý 

štetec, vysúvací lep Pritt, lepidlo Wurstol, pracovný odev 

(staršia košeľa alebo tričko), prezuvky, úbor a cvičky          

na telesnú a športovú výchovu s vreckom 



 
  
 

Piaty ročník A variant 

Zošity 

Číslo Počet kusov 

523 5 ks 

524 2 ks 

420 2 ks 

564 1 ks 

notový zošit 16-listový 1 ks 

624 (slovník) 1 ks 

Ostatné potreby  

a pomôcky 

peračník, modré pero, zelené pero, ceruzky – 2 ks, pastelky, 

fixky, nožnice, guma, strúhadlo, vysúvací lep Pritt, pravítko, 

kružidlo, prezuvky (nie tenisky), úbor a cvičky na telesnú 

a športovú výchovu s vreckom, pracovný odev, pokyny 

k ďalším pomôckam na vyučovanie výtvarnej výchovy 

a pracovného vyučovania budú poskytnuté vyučujúcimi            

na začiatku školského roka 

 

 

Štvrtý ročník A variant 

Zošity 

Číslo Počet kusov 

523 8 ks 

420 2 ks 

564 2 ks 

624 (slovník) 1 ks 

Papiere 

výkresy A4 20 ks 

výkresy A3 20 ks 

farebný papier (20 listov) 1 ks 

Ostatné potreby  

a pomôcky 

peračník, pero (STABILO EASY originál alebo TORNADO), 

pastelky, ceruzka, plastelína, nožnice, guma, strúhadlo, 

anilínové farby, voskový pastel (voskovky), plochý štetec, 

vysúvací lep Pritt, lepidlo Wurstol, pracovný odev (staršia 

košeľa alebo tričko), prezuvky, úbor a cvičky na telesnú 

a športovú výchovu s vreckom 



Šiesty ročník A variant 

Zošity 

Číslo Počet kusov 

544 3 ks 

524 2 ks 

420 2 ks 

564 2 ks 

notový zošit 16-listový 1 ks 

624 (slovník) 1 ks 

Ostatné potreby  

a pomôcky 

peračník, modré pero, zelené pero, ceruzky – 2 ks, pastelky, 

fixky, nožnice, guma, strúhadlo, vysúvací lep Pritt, 

trojuholník s ryskou, kružidlo, pentelka, prezuvky (nie 

tenisky), úbor a cvičky na telesnú a športovú výchovu             

s vreckom, pracovný odev, pokyny k ďalším pomôckam            

na vyučovanie výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania 

budú poskytnuté vyučujúcimi na začiatku školského roka 

 
 
 

Siedmy ročník A variant 

Zošity 

Číslo Počet kusov 

544 6 ks 

420 2 ks 

564 2 ks 

524 3 ks 

notový zošit 16-listový 1 ks 

624 (slovník) 1 ks 

Ostatné potreby  

a pomôcky 

peračník, modré pero, zelené pero, ceruzky – 2 ks, pastelky, 

fixky, nožnice, guma, strúhadlo, vysúvací lep Pritt, 

trojuholník s ryskou, 30 cm pravítko, uhlomer, kružidlo, 

pentelka, kalkulačka, prezuvky (nie tenisky), úbor a cvičky 

na telesnú a športovú výchovu s vreckom, pracovný odev, 

pokyny k ďalším pomôckam na vyučovanie výtvarnej výchovy 

a pracovného vyučovania budú poskytnuté vyučujúcimi          

na začiatku školského roka 

 



Ôsmy ročník A variant 

Zošity 

Číslo Počet kusov 

544 6 ks 

420 2 ks 

564 2 ks 

524 3 ks 

notový zošit 16-listový 1 ks 

624 (slovník) 1 ks 

Ostatné potreby  

a pomôcky 

peračník, modré pero, zelené pero, ceruzky – 2 ks, pastelky, 

fixky, nožnice, guma, strúhadlo, vysúvací lep Pritt, 

trojuholník s ryskou, 30 cm pravítko, uhlomer, kružidlo, 

pentelka, kalkulačka, prezuvky (nie tenisky), úbor a cvičky 

na telesnú a športovú výchovu s vreckom, pracovný odev, 

pokyny k ďalším pomôckam na vyučovanie výtvarnej výchovy 

a pracovného vyučovania budú poskytnuté vyučujúcimi            

na začiatku školského roka 
 
 
 

Deviaty ročník A variant 

Zošity 

Číslo Počet kusov 

544 7 ks 

420 2 ks 

564 2 ks 

524 3 ks 

notový zošit 16-listový 1 ks 

624 (slovník) 1 ks 

Ostatné potreby  

a pomôcky 

peračník, modré pero, zelené pero, ceruzky – 2 ks, pastelky, 

fixky, nožnice, guma, strúhadlo, vysúvací lep Pritt, 

trojuholník s ryskou, 30 cm pravítko, uhlomer, kružidlo, 

pentelka, kalkulačka, prezuvky (nie tenisky), úbor a cvičky 

na telesnú a športovú výchovu s vreckom, pracovný odev, 

pokyny k ďalším pomôckam na vyučovanie výtvarnej výchovy 

a pracovného vyučovania budú poskytnuté vyučujúcimi                

na začiatku školského roka 

 



Trieda B1 

Zošity 

Číslo Počet kusov 

511  2 ks 

512 2 ks 

460 1 ks 

624 (slovník) 1 ks 

Papiere 

výkresy A4 20 ks 

výkresy A3 10 ks 

farebný papier (20 listov) 1 ks 

Ostatné potreby  

a pomôcky 

peračník, pero (STABILO EASY originál alebo TORNADO), 

pastelky (MAPED), fixky, ceruzka, nožnice, guma, 

strúhadlo, vysúvací lep Pritt, lepidlo Wurstol, prezuvky, 

úbor a cvičky na telesnú a športovú výchovu s vreckom, 

hygienické vreckovky. Pokyny k ďalším pomôckam budú 

poskytnuté vyučujúcim na začiatku školského roka. 
 
 

 

Trieda B2 

Zošity 

Číslo Počet kusov 

511 4 ks 

523 3 ks 

440 1 ks 

notový zošit 16-listový 1 ks 

624 (slovník) 1 ks 

Papiere 
výkresy A4 20 ks 

Výkresy A3 20 ks 

Ostatné potreby 

a pomôcky 

peračník, modré a zelené pero, ceruzka, pastelky MAPED, 

fixky, guma, strúhadlo, nožnice, plochý a okrúhly štetec, 

vysúvací lep Pritt, prezuvky, úbor a cvičky na telesnú 

a športovú výchovu s vreckom, pracovný odev, pokyny 

k ďalším pomôckam na vyučovanie výtvarnej výchovy 

a pracovného vyučovania budú poskytnuté vyučujúcimi na 

začiatku školského roka 

 



Trieda C1 

Papiere 

Číslo Počet kusov 

výkresy A4 20 ks 

výkresy A3 10 ks 

náčrtník 1 ks 

farebný papier (20 listov) 2 ks 

kancelársky papier (balenie) 2 ks 

Ostatné potreby a 

pomôcky 

hygienické vreckovky, vlhčené utierky, jednorazové 

podložky, náhradné oblečenie, prezuvky, pastelky 

MAPED, ceruzka, nožnice, guma, strúhadlo, voskový 

pastel HOH-I-NOOR, okrúhly a plochý štetec,  

vysúvací lep Pritt, lepidlo DUVILAX, pokyny k ďalším 

pomôckam budú poskytnuté vyučujúcim na začiatku 

školského roka 

 
 
 
 

Trieda C2 

Papiere 

Číslo Počet kusov 

výkresy A4 20 ks 

výkresy A3 10 ks 

náčrtník 1 ks 

farebný papier (20 listov) 2 ks 

kancelársky papier (balenie) 2 ks 

Ostatné potreby a 

pomôcky 

hygienické vreckovky, vlhčené utierky, jednorazové 

podložky, náhradné oblečenie, prezuvky, pastelky 

MAPED, ceruzka, nožnice, guma, strúhadlo, voskový 

pastel HOH-I-NOOR, okrúhly a plochý štetec, 

vysúvací lep Pritt, lepidlo DUVILAX, pokyny k ďalším 

pomôckam budú poskytnuté vyučujúcim na začiatku 

školského roka 

 

 

 



Trieda C3 

 

  

Zošity 

Číslo Počet kusov 

511  2 ks 

512 2 ks 

460 2 ks 

624 (slovník) 1 ks 

 

Papiere 

výkresy A4 20 ks 

výkresy A3 20 ks 

farebný papier (20 listov) 2 ks 

kancelársky papier 1 ks (balík) 

 

Ostatné potreby a 

pomôcky 

peračník, pero (STABILO EASY originál alebo 

TORNADO), pastelky (MAPED), fixky, ceruzka, 

plastelína, nožnice, guma, strúhadlo, anilínové farby, 

voskový pastel, plochý štetec, vysúvací lep Pritt, lepidlo 

Wurstol, prezuvky, úbor a cvičky na telesnú a športovú 

výchovu s vreckom, hygienické vreckovky, vlhčené 

utierky, náhradné oblečenie, pokyny k ďalším pomôckam 

budú poskytnuté vyučujúcim na začiatku školského roka. 

 


