
Pomůcky, nástroje a materiály pro odbornou výuku na uměleckých oborech 
 

 
Grafický design 
 
 
Praktické odborné předměty 
 

- Tuš (černá) 
- Násadka „dámská“ a obyčejná kovová špička 
- Rýsovací (vytahovací) pero 
- Rýsovací (vytahovací) kružítko 

 
- Tužky řady B (2B -7B) 
- Kulaté měkké štětce (velikosti: 0, 3, 8, 10) 
- Pastelky na návrhy 
 
- Akvarelové barvy Umton v základních barvách, 

např.: kadmium žluté světlé, kadmium červené střední, kraplak tmavý, okr světlý, umbra 
pálená, čerň, permanentní zeleň skvělá, chromoxid tupý, coelinova modř, ultramarin 
tmavý (tyto barvy neseženete v běžných papírnictvích, ale jen v obchodech s výtvarnými 
potřebami) 
 

- Temperové barvy Umton v základních barvách, 
např.: běloba titanová, kadmium žluté světlé, kadmium červené střední, kraplak tmavý, 
kadmium oranžové, okr světlý, van Dyckova hněď, kadmiová zeleň světlá, kobaltová zeleň 
tmavá, ultramarin světlý, pařížská modř, čerň kostní (tyto barvy neseženete v běžných 
papírnictvích, ale jen v obchodech s výtvarnými potřebami) 
 

- Zásoba kreslicích kartonů formátu A4 (tvrdý papír) na domácí úkoly (pro práci ve škole žáci 
papír dostanou) 

 
- Papírová (hnědá) lepicí páska (šíře: cca 2 cm) 
- Miska a houbička na vlhčení papíru 
- Sklenice na vodu 

 
- Fixativ (nebo lak na vlasy) 

 
- Plastové pravítko (60 cm) 
- Pravoúhlý trojúhelník 

 
- Paspartovací nože - ulamovací (malý, velký) 

 
- Pracovní oděv (plášť) 

 
 
 
V případě, že byste si nebyli s nákupem potřeb jisti, můžete se v září poradit s vyučujícími 
jednotlivých předmětů. 

 



Všechny obory 
 
 
Dějiny výtvarné kultury 
 
Notebook s textovým editorem, internetem (včetně wifi), kamerou, mikrofonem a dobrou grafickou 
kartou. 
 
 
Základy fotografie 
 

- Kinofilmová zrcadlovka s vnitřním měřením expozice (např. Nikon, Canon, Minolta, Pentax, 
Olympus, Praktica - novější typ apod.) 
- objektiv (pevné ohnisko, nebo ZOOM) 

 
Cena kompletu se na bazaru pohybuje od 1000,- Kč. 
Následná možnost prodeje fotoaparátu žákům nižších ročníků. 
Žáci si hradí filmy pro výuku, zbytek pomůcek hradí škola (papíry, chemikálie apod.). 
 
Specializované bazary: 
http://www.kamrlik.cz/index.html 
https://bazar.fotoskoda.cz/ 
https://www.megapixel.cz/bazar?gclid=EAIaIQobChMIxNrhoZex6QIVVe7tCh3iXgu2EAAYASAAEgIpXv
D_BwE 
 
Žáci nebo rodiče se mohou poradit s MgA. Jiřím Štenckem. 
 
 
Výtvarná příprava 
 

- Tužky - měkké, tvrdé 
- Špejle 
- Plastická a tvrdá guma 
- Skicák A3, A4 
- Papírová lepící páska  
- Rýsovací prkno 70 x 50 cm 

 
 
Případné dotazy na tel: 733 674 693 - zástupce pro umělecké obory akad. mal. Lubomír Anlauf. 
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