
Střední škola Náhorní  Předmětová komise výtvarných předmětů 

   

Požadavky na pomůcky obor G 
 
sešity A4 nelinkovaný 6ks 
desky A2, A3 
rýsovací prkno A2, příložník 
měkké tužky, tvrdé tužky 
tempery 
akvarelové barvy (čtverečky) 
štětce malířské (kulaté i ploché - širší) 
štětce akvarelové 
štětce na písmo (ploché) - psáčky č. 2, 4, 6 
redispero č. 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 
ato pero – různé velikosti 
násadka na pero 
tuš - černá 
pauzovací papír A3 
uhel, rudka  
plastická guma 
fixírka, fixativ 
řezák, nůžky 
lepidlo na papír – herkules 
kreslící a rýsovací karton – A3 
trojúhelníky – pravoúhlý, 30°x 60° 
kružítko – kovové, nástavce na vytahování 
vytahovací pero 
kovové pravítko 50 cm 
šablona radiusová - bublina 
 
učebnice: 
Dějiny umění – B. Mráz 
Typografický manuál – Vladimír Beran a kol. 
 



Střední škola Náhorní  Předmětová komise výtvarných předmětů 

   

Seznam pomůcek – aranžér  
 
sešity A4 nelinkovaný 4ks 
desky A3  
měkké tužky 
vytahovací pero 
tempery 
vodovky 
štětce malířské (kulaté i ploché) 
štětce na písmo - psáčky č. 2, 4, 6 
redispero č. 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 
násadka na pero 
tuš - černá 
plastická guma 
řezák, nůžky 
lepidlo na papír 
rýsovací prkno A3 
trojúhelníky pravoúhlý, 30°x 60° 
šablona radiusová - bublina 
 
 
 
učebnice: 
Dějiny výtvarného umění – Černá Marie 
Propagace – Kaplová Františka, Turek Josef 



Střední škola Náhorní  Předmětová komise výtvarných předmětů 

   

Požadavky na pomůcky obor Propagace  
 
desky A2, A3 
rýsovací prkno A2, příložník 
měkké tužky, tvrdé tužky 
tempery 
štětce malířské (kulaté i ploché- širší) 
štětce na písmo - psáčky č. 2, 4, 6 
redispero č. 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 
ato pero – různé velikosti 
násadka na pero 
tuš - černá 
řezák, nůžky 
lepidlo na papír – herkules 
kreslící a rýsovací karton – A3 
trojúhelníky – pravoúhlý, 30°x 60° 
kružítko – kovové, nástavce na vytahování 
vytahovací pero 
kovové pravítko 50 cm 
šablona radiusová - bublina 
 
učebnice: 
Dějiny umění – B. Mráz 
Typografický manuál – Vladimír Beran a kol. 
 
 
 
  


