ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC
příspěvková organizace

MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC
tel.: 585 427 142, 775 116 442; ID: afkmqg6
e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz

Seznam potřeb pro žáky 2018/2019
Předmět

VV
TV

Potřeby a sešity pro 1. ročník
Plnicí pero – 2 ks, pouzdro, popisovací folie A4,
obaly A4 – 6 ks, obaly A5 – 8 ks, desky na sešity,
strouhátko, guma, složky na písmena a číslice
Přezůvky s pevnou patou, malý ručník, prostírání na
svačinu, plastová láhev na nápoj. Prosíme všechny
potřeby – oděv i obuv zřetelně označit jménem!
Starší tričko nebo zástěra na převlečení, igelitový
ubrus na lavici, plastový kelímek, kufřík na pomůcky
Cvičební úbor + obuv pro tělocvičnu (pouze sálová
obuv) i obuv pro pobyt venku (na školním hřišti)

Podzimní prázdniny: 29. října – 30. října 2018
Vánoční prázdniny: 22. prosince 2018 – 02. ledna 2019
Jednodenní pololetní prázdniny: 01. února 2019
Jarní prázdniny: 11. března – 17. března 2019
Velikonoční prázdniny: 18. dubna – 22. dubna 2019
Hlavní prázdniny: 29. června – 1. září 2019
Obědy odhlašují rodiče nejpozději den předem na www.strava.cz nebo
ve ŠJ při ZŠ Stupkova na telefonních číslech školní jídelny:
581111222; 581111223; 604784073. V případě onemocnění dítěte je
možné odebrat oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci dítěte.
Děvčata a chlapci, přeji Vám do nového školního roku 2018/2019
nejen šťastný start, ale zejména celý jeho úspěšný průběh.
PhDr. et PaedDr. Zbyněk KUNDRUM – ředitel školy

☺

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC
příspěvková organizace

MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC
tel.: 585 427 142, 775 116 442; ID: afkmqg6
e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz

Seznam potřeb pro žáky 2018/2019
Předmět

VV

TV
Plavání

Potřeby a sešity pro 2. ročník
Sešity: 8x512 (bez pomocných linek), 2x512 s pomocnou
linkou, 5x513, 1x420 úkolníček, notový sešit
Tužka č. 2 – 2 ks, měkká guma, plnicí pero – 2 ks, folie
A4, lehké desky na sešity, pravítko 20 cm, nůžky,
pastelky, obaly na sešity a učebnice, ubrousek na svačinu
Starší tričko nebo zástěra na převlečení, velký igelitový
ubrus na lavici, kufřík na pomůcky (25 x 35 cm), voskové
pastely, vodové barvy (KOH-I-NOOR), temperové barvy, tuš
černá, plastelína, 2x lepidlo v tyčince, kelímek, štětce
č. 6 a 8, složka barevných papírů, štětec plochý č. 12,
suché pastely, barevné fixy, tenký černý fix, 1x černý
fix na popisovací tabulku
Cvičební úbor + obuv pro tělocvičnu (pouze sálová obuv) i
obuv pro pobyt venku (na školním hřišti), tepláková
souprava
Plavky, ručník, čepice, obuv do sprch, hřeben

Podzimní prázdniny: 29. října – 30. října 2018
Vánoční prázdniny: 22. prosince 2018 – 02. ledna 2019
Jednodenní pololetní prázdniny: 01. února 2019
Jarní prázdniny: 11. března – 17. března 2019
Velikonoční prázdniny: 18. dubna – 22. dubna 2019
Hlavní prázdniny: 29. června – 1. září 2019
Obědy odhlašují rodiče nejpozději den předem na www.strava.cz nebo
ve ŠJ při ZŠ Stupkova na telefonních číslech školní jídelny:
581111222; 581111223; 604784073. V případě onemocnění dítěte je
možné odebrat oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci dítěte.
Děvčata a chlapci, přeji Vám do nového školního roku 2018/2019
nejen šťastný start, ale zejména celý jeho úspěšný průběh.
PhDr. et PaedDr. Zbyněk KUNDRUM – ředitel školy

☺

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC
příspěvková organizace

MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC
tel.: 585 427 142, 775 116 442; ID: afkmqg6
e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz

Seznam potřeb pro žáky 2018/2019
Předmět
ČJ
AJ
M
Prvouka
HV
VV

TV
Plavání
PČ

Potřeby a sešity pro 3. ročník
Sešit 512 – 8 ks (nejlépe s okraji)
Tužky číslo 2, 3, folie A4, folie A5, guma, pero
tornádo 1 ks, plnicí pero (+ bombičky) 2 ks, obaly
na sešity a učebnice, desky na sešity A4,
předtištěný úkolníček A5
Sešit 464 1 ks
Sešit 523 – 3 ks, 420 – 1 kus; trojúhelník s ryskou,
pravítko 30 cm, lenoch A4
Sešit 512 – 1 ks
Notový sešit
Vodové barvy (KOH-I-NOOR), temperové barvy, černá tuš,
pastelky, voskovky, fixy, suché křídové pastely, štětec
kulatý č. 6 a 8, štětec plochý č. 12, větší kelímek na
vodu, hadřík, igelit na lavici, starší tričko nebo
zástěra na převlečení, kufřík na pomůcky
Cvičební úbor + obuv pro tělocvičnu (pouze sálová obuv) i
obuv pro pobyt venku (na školním hřišti)
Plavky, ručník, čepice, obuv do sprch, hřeben
Nůžky, tuhé lepidlo (Kores), složka barevných papírů,
plastelína

Podzimní prázdniny: 29. října – 30. října 2018
Vánoční prázdniny: 22. prosince 2018 – 02. ledna 2019
Jednodenní pololetní prázdniny: 01. února 2019
Jarní prázdniny: 11. března – 17. března 2019
Velikonoční prázdniny: 18. dubna – 22. dubna 2019
Hlavní prázdniny: 29. června – 1. září 2019
Obědy odhlašují rodiče nejpozději den předem na www.strava.cz nebo
ve ŠJ při ZŠ Stupkova na telefonních číslech školní jídelny:
581111222; 581111223; 604784073. V případě onemocnění dítěte je
možné odebrat oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci dítěte.
Děvčata a chlapci, přeji Vám do nového školního roku 2018/2019
nejen šťastný start, ale zejména celý jeho úspěšný průběh.
PhDr. et PaedDr. Zbyněk KUNDRUM – ředitel školy

☺

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC
příspěvková organizace

MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC
tel.: 585 427 142, 775 116 442; ID: afkmqg6
e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz

Seznam potřeb pro žáky 2018/2019
Předmět

Potřeby a sešity pro 4. ročník
Sešit 523 – 5 ks, (nejlépe s oboustrannými
ČJ
okraji), folie A4, folie A5, vybavené pouzdro,
desky a obaly na sešity a knihy, úkolníček
AJ
Sešit 444 – 1 ks
Sešit 524 – 5 ks, 440 – 1 ks, kružítko, pravítko
M
30 cm, trojúhelník s ryskou, tužky č. 2 a 3,
lenoch
Vlastivěda Sešit 444 – 1 ks
Přírodověda Sešit 420 – 1 ks, lenoch
HV
Notový sešit
Vodové barvy (KOH-I-NOOR), temperové barvy, černá
tuš, pastelky, voskovky, barevné fixy, černý fix
PERMANENT 1 mm, suché křídové pastely, štětec
VV
kulatý č. 6 a 8, štětec plochý č. 12, větší
kelímek na vodu, hadřík, igelit na lavici, starší
tričko nebo zástěra na převlečení, kufřík
Sešit 420 – 1 ks, cvičební úbor + obuv pro
TV
tělocvičnu (pouze sálová obuv) i obuv pro pobyt
venku (na školním hřišti)
Nůžky, tuhé lepidlo (Kores), lepidlo Herkules,
PČ
plastelína, složka barevných papírů, hadřík
Podzimní prázdniny: 29. října – 30. října 2018
Vánoční prázdniny: 22. prosince 2018 – 02. ledna 2019
Jednodenní pololetní prázdniny: 01. února 2019
Jarní prázdniny: 11. března – 17. března 2019
Velikonoční prázdniny: 18. dubna – 22. dubna 2019
Hlavní prázdniny: 29. června – 1. září 2019
Obědy odhlašují rodiče nejpozději den předem na www.strava.cz nebo
ve ŠJ při ZŠ Stupkova na telefonních číslech školní jídelny:
581111222; 581111223; 604784073. V případě onemocnění dítěte je
možné odebrat oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci dítěte.
Děvčata a chlapci, přeji Vám do nového školního roku 2018/2019
nejen šťastný start, ale zejména celý jeho úspěšný průběh.

PhDr. et PaedDr. Zbyněk KUNDRUM – ředitel školy

☺

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC
příspěvková organizace

MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC
tel.: 585 427 142, 775 116 442; ID: afkmqg6
e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz

Seznam potřeb pro žáky 2018/2019
Předmět

Potřeby a sešity pro 5. ročník
Sešit 523 – 5 ks (nejlépe s oboustrannými okraji),
ČJ
vybavené pouzdro, desky a obaly na sešity a knihy,
úkolníček, fólie A5, plnicí pero
AJ
Sešit 444 – 1 ks
Sešit 524 – 3 ks, 440 – 1 ks, kružítko, pravítko
M
30 cm, trojúhelník s ryskou, tužky č. 2 a 3,
lenoch
Informatika Sešit 520 – 1 ks, lenoch
Vlastivěda Sešit 444 – 1 ks
Přírodověda Sešit 440 – 1 ks, lenoch
HV
Notový sešit
Vodové barvy (KOH-I-NOOR), temperové barvy, černá
tuš, pastelky, voskovky, barevné fixy, černý fix
PERMANENT 1 mm, suché křídové pastely, štětec
VV
kulatý č. 6 a 8, štětec plochý č. 12, větší
kelímek na vodu, hadřík, igelit na lavici, starší
tričko nebo zástěra na převlečení, kufřík na
pomůcky
Sešit 420 – 1 ks (možný loňský sešit)
TV
Cvičební úbor + obuv pro tělocvičnu (pouze sálová
obuv) i obuv pro pobyt venku (na školním hřišti)
PČ
Nůžky, tuhé lepidlo (Kores), lepidlo Herkules,
plastelína, složka barevných papírů
Podzimní prázdniny: 29. října – 30. října 2018
Vánoční prázdniny: 22. prosince 2018 – 02. ledna 2019
Jednodenní pololetní prázdniny: 01. února 2019
Jarní prázdniny: 11. března – 17. března 2019
Velikonoční prázdniny: 18. dubna – 22. dubna 2019
Hlavní prázdniny: 29. června – 1. září 2019
Obědy odhlašují rodiče nejpozději den předem na www.strava.cz nebo
ve ŠJ při ZŠ Stupkova na telefonních číslech školní jídelny:
581111222; 581111223; 604784073. V případě onemocnění dítěte je
možné odebrat oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci dítěte.
Děvčata a chlapci, přeji Vám do nového školního roku 2018/2019
nejen šťastný start, ale zejména celý jeho úspěšný průběh.
PhDr. et PaedDr. Zbyněk KUNDRUM – ředitel školy

☺

