
Vážení rodiče, 

    

také ve školním roce 2021/2022 budou žáci šestého ročníku naší školy z důvodu zkvalitnění výuky používat pracovní 

sešity. Nabízíme Vám, že pracovní sešity žákům objednáme hromadně a Vy uvedenou částku zaplatíte do 4. 6. 2021 na 

účet školy 123-2654680227/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte: PS jméno, příjmení dítěte, variabilní symbol 

62022). Jestliže nebude částka do uvedeného termínu připsána na účet školy, předpokládáme, že si sešity zakoupíte 

sami. V případě, že žák nebude pracovní sešit vlastnit, musí místo něho mít místo větší počet nasouvacích fólií formátu 

A4, na které bude psát tužkou. Toto řešení je však pro obě strany hodně nepraktické. 

Pokud škola za nákup pracovních sešitů obdrží množstevní slevu, finance využijeme na zakoupení učebních pomůcek. 

Mgr. A. Grajciarová, ředitelka, Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace 

 

Zapotřebí jsou tyto sešity: 

Český jazyk pro 6. r. ZŠ a víceletá gymnázia (nová generace) – pracovní sešit 

(FRAUS) 

89 Kč 

Project 2 – Workbook Pack CZ – 4. vydání (Oxford University Press) 305 Kč 

Matematika 6 - Aritmetika - pracovní sešit !RVP! 89 Kč 

Celkem 483 Kč 

 

Vážení rodiče, 

    

také ve školním roce 2021/2022 budou žáci sedmého ročníku naší školy z důvodu zkvalitnění výuky používat pracovní 

sešity. Nabízíme Vám, že pracovní sešity žákům objednáme hromadně a Vy uvedenou částku zaplatíte do 4. 6. 2021 na 

účet školy 123-2654680227/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte: PS jméno, příjmení dítěte, variabilní symbol 

72022). Jestliže nebude částka do uvedeného termínu připsána na účet školy, předpokládáme, že si sešity zakoupíte 

sami. V případě, že žák nebude pracovní sešit vlastnit, musí místo něho mít místo větší počet nasouvacích fólií formátu 

A4, na které bude psát tužkou. Toto řešení je však pro obě strany hodně nepraktické. 

Pokud škola za nákup pracovních sešitů obdrží množstevní slevu, finance využijeme na zakoupení učebních pomůcek. 

Mgr. A. Grajciarová, ředitelka, Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace 

 

Zapotřebí jsou tyto sešity: 

Český jazyk pro 7. r. ZŠ a víceletá gymnázia (nová generace) – pracovní sešit 

(FRAUS) 

89 Kč 

Matematika pro 7. r ZŠ – PS (Aritmetika) (SPN a.s.) 89 Kč 

celkem 178 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážení rodiče,  

   

také ve školním roce 2021/2022 budou žáci osmého ročníku naší školy z důvodu zkvalitnění výuky používat pracovní 

sešity. Nabízíme Vám, že pracovní sešity žákům objednáme hromadně a Vy uvedenou částku zaplatíte do 4. 6. 2021 na 

účet školy 123-2654680227/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte: PS jméno, příjmení dítěte, variabilní symbol 

82022). Jestliže nebude částka do uvedeného termínu připsána na účet školy, předpokládáme, že si sešity zakoupíte 

sami. V případě, že žák nebude pracovní sešit vlastnit, musí místo něho mít místo větší počet nasouvacích fólií formátu 

A4, na které bude psát tužkou. Toto řešení je však pro obě strany hodně nepraktické. 

Pokud škola za nákup pracovních sešitů obdrží množstevní slevu, finance využijeme na zakoupení učebních pomůcek. 

Mgr. A. Grajciarová, ředitelka, Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace 

 

Zapotřebí jsou tyto sešity: 

Český jazyk pro 8. r. ZŠ a víceletá gymnázia (nová generace) – pracovní sešit 

(FRAUS) 

89 Kč 

Matematika pro 8. r ZŠ – PS (Algebra) (SPN a.s.) 89 Kč 

Project 3 – Workbook Pack CZ – 4. vydání (Oxford University Press) 305 Kč 

celkem 483 Kč 

   

 

 

 

Vážení rodiče, 

    

také ve školním roce 2021/2022 budou žáci devátého ročníku naší školy z důvodu zkvalitnění výuky používat pracovní 

sešity. Nabízíme Vám, že pracovní sešity žákům objednáme hromadně a Vy uvedenou částku zaplatíte do 4. 6. 2021 na 

účet školy 123-2654680227/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte: PS jméno, příjmení dítěte, variabilní symbol 

92022). Jestliže nebude částka do uvedeného termínu připsána na účet školy, předpokládáme, že si sešity zakoupíte 

sami. V případě, že žák nebude pracovní sešit vlastnit, musí místo něho mít místo větší počet nasouvacích fólií formátu 

A4, na které bude psát tužkou. Toto řešení je však pro obě strany hodně nepraktické. 

Pokud škola za nákup pracovních sešitů obdrží množstevní slevu, finance využijeme na zakoupení učebních pomůcek. 

Mgr. A. Grajciarová, ředitelka, Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace 

 

Zapotřebí jsou tyto sešity: 

Český jazyk pro 9. r. ZŠ a víceletá gymnázia (nová generace) – pracovní sešit 

(FRAUS) 

89 Kč 

Matematika pro 9. r ZŠ – PS (Algebra) (SPN a.s.) 89 Kč 

celkem 178 Kč 

 

 

 

 

 

 


