
Příloha č. 1 – Nové znění Přílohy č. 2 ke Smlouvě o partnerství u projektu „Potravinová a 
materiální pomoc nejchudším osobám II“ 
Příloha č. 2 - Tabulka komodit potravinové a materiální pomoci 
POTRAVINY 

 

Typ 
komodit

Položka Hmotnost/ 
Objem

Specifikace

Minimální 
požadovaná doba 

trvanlivosti v 
měsících (počítáno 

od data dodání)

Typ 
komodit

Položka Hmotnost/ 
Objem

Specifikace

Minimální 
požadovaná doba 

trvanlivosti v 
měsících (počítáno 

od data dodání)

ČOČKA 500 g čočka velkozrnná, balení 500 g 9
KONZERVA - 
TUŇÁK 160 g

tuňák ve vlastní šťávě nebo v oleji  - 
kousky, výrobek z ryb, sterilovaná 
konzerva, balení 160 g, hmotnost pevného 
podílu min 112 g, konzerva s vlastním 
otvíráním

12

HRÁCH 500 g hrách žlutý, loupaný, půlený, balení 500 g 9
KONZERVA - 
SARDINKY 125 g

sardinky ve vlastní šťávě nebo v oleji, 
balení 125g, homtnost pevného podílu 
90g, konzerva s vlastním otvíráním

12

FAZOLE 500 g fazole bílé, balení 500 g 9 VEPŘOVÁ 
PAŠTIKA

100 g

vepřová paštika, v rámci složení celkový 
obsah vepřových surovin minimálně 70 % 
hm., obsah tuku max. 35 %, balení 100 g s 
vlastním otvíráním

12

PŠENIČNÁ 
MOUKA HLADKÁ

1000 g pšeničná mouka hladká, balení 1 kg 3 JÁTROVÁ PAŠTIKA 100 g

játrová paštika, v rámci složení vepřová 
nebo drůběží játra minimálně 25 % 
hmotnsoti, obsah tuku max. 40 %, balení 
100 g s vlastním otvíráním

12

PŠENIČNÁ 
MOUKA 
POLOHRUBÁ

1000 g pšeničná mouka polohrubá, balení 1 kg 3

OVOCNÁ 
PŘESNÍDÁVKA 
MERUŇKOVÁ/BR
OSKVOVÁ

190 g

ovocná přesnídávka s meruňkami nebo 
broskvemi - pro výrobu 100 g hotového 
výrobku bylo použito min 80 g ovoce, z 
toho minimálně 20 % meruňková nebo 
broskvová dřeň, balení sklenice s 
uzávěrem - hmotnost obsahu 190 g

9

PŠENIČNÁ 
MOUKA HRUBÁ 1000 g pšeničná mouka hrubá, balení 1 kg 3

PŘÍKRM PRO 
DĚTI S KUŘECÍM 
MASEM

190 g
příkrm pro děti s kuřecím masem, balení 
sklenice s uzávěrem - hmotnost obsahu 
190 g

9

PŠENIČNÁ 
MOUKA 
CELOZRNNÁ

1000 g
pšeničná mouka celozrnná, jemně mletá, 
balení 1 kg 3

PŘÍKRM PRO 
DĚTI S RYBÍM 
MASEM

190 g
příkrm pro děti s rybím masem, balení 
sklenice s uzávěrem - hmotnost obsahu 
190 g

9

RÝŽOVÁ 
BEZLEPKOVÁ 
MOUKA

400 g rýžová mouka bez lepku 3 DŽEM OVOCNÝ 340 g

džem ovocný - balení sklenice 340 g, 
sterilováno, pro výrobu 100 g hotového 
výrobku bylo použito minimálně 50 g 
ovoce.

9

RÝŽE VE VARNÝCH 
SÁČCÍCH 400 g

rýže dlouhozrnná loupaná ve varných 
sáčcích, 4 x 100g 9 INSTANTNÍ KAŠE 500 g

instantní ovesná kaše  balení 500 g, 
obsah minimálně 60 % ovesných vloček 6

CUKR 1000 g cukr bílý krystal 1 kg 9 PIŠKOTY 120 g piškoty, v rámci složení obsah vajec 
minimálně 30 %, balení 120 g

3

TRVANLIVÉ 
MLÉKO 1000 ml

obsah tuku nejméně 1,5% hmotnosti, 
ošetřeno UHT, balení 1 l itr 3

POLÉVKA V 
SÁČKU - 
ČOČKOVÁ

70 g
čočková polévka v sáčku bez přidaného 
glutamátu, pro přípravu alespoň 0,75 l  
polévky (3 porce); hmotnost cca 70 g, 

6

SUŠENÉ MLÉKO 400 g sušené plnotučné mléko, obsah tuku 
minimálně 26 % hmotnosti

6
POLÉVKA V 
SÁČKU - 
GULÁŠOVÁ

70 g
gulášová polévka v sáčku bez přidaného 
glutamátu, pro přípravu alespoň 0,75 l  
polévky (3 porce); hmotnost cca 70 g, 

6

MLÉČNÁ 
KOJENECKÁ 
VÝŽIVA 1

500 g
sušená mléčná výživa určená pro výživu 
malých dětí s určeným počátkem použití 
od narození dítěte, bez lepku

6

POLÉVKA V 
SÁČKU - S 
JÁTROVÝMI 
KNEDLÍČKY

70 g

polévka s játrovými knedlíčky v sáčku bez 
přidaného glutamátu, pro přípravu 
alespoň 0,75 l  polévky (3 porce); 
hmotnost cca 70 g, 

6

MLÉČNÁ 
KOJENECKÁ 
VÝŽIVA 2

500 g

sušená mléčná výživa určená pro výživu 
malých dětí s určeným počátkem použití v 
rozmezí od 3. do 7. ukončeného měsíce 
věku dítěte, bez lepku

6
POLÉVKA V 
SÁČKU - 
FRANCOUZSKÁ

70 g

francouzská polévka v sáčku bez 
přidaného glutamátu, pro přípravu 
alespoň 0,75 l  polévky (3 porce); 
hmotnost cca 70 g, 

6

MLÉČNÁ 
KOJENECKÁ 
VÝŽIVA 3

500 g

sušená mléčná výživa určená pro výživu 
malých dětí s určeným počátkem použití v 
rozmezí od 9. do 13. ukončeného měsíce 
věku dítěte, bez lepku

6
INSTANTNÍ 
POLÉVKA - 
HRÁŠKOVÁ

20 g
instantní hrášková polévka do hrnečku, 
dehydratovaný výrobek, hmotnost cca 20 
g/kus

6

MLÉČNÁ 
KOJENECKÁ 
VÝŽIVA 4

500 g

sušená mléčná výživa určená pro výživu 
malých dětí s určeným počátkem použití v 
rozmezí od 18. do 25. ukončeného měsíce 
věku dítěte, bez lepku

6
INSTANTNÍ 
POLÉVKA - 
RAJSKÁ

20 g
instantní rajská polévka do hrnečku, 
dehydratovaný výrobek, hmotnost cca 20 
g/kus

6

MLÉČNÁ 
KOJENECKÁ 
VÝŽIVA 5

500 g

sušená mléčná výživa určená pro výživu 
malých dětí s určeným počátkem použití v 
rozmezí od 30. do 37. ukončeného měsíce 
věku dítěte, bez lepku

6
INSTANTNÍ 
POLÉVKA - 
HOVĚZÍ

20 g
instantní hovězí polévka do hrnečku, 
dehydratovaný výrobek, hmotnost cca 20 
g/kus

6

TĚSTOVINY 
VAJEČNÉ 500 g

těstoviny vaječné sušené -  kolínka nebo 
vřetena nebo penne, balení 500 g 9

INSTANTNÍ 
POLÉVKA -  
BROKOLICOVÁ

20 g
instantní brokolicová polévka do hrnečku, 
dehydratovaný výrobek, hmotnost cca 20 
g/kus

6

TĚSTOVINY 
SEMOLINOVÉ

500 g těstoviny semolinové, špagety, balení 500 
g

9 FAZOLE 
STERILOVANÉ

400 g

sterilovaný výrobek ve slaném nálevu, 
konzerva s vlastním otvíráním, hmotnost 
400 g, hmotnost pevného podílu 
minimálně 240 g

12

VITAMINOVÉ 
DOPLŇKY 55 g

multivitamín - doplněk stravy - šumivé 
tablety s obsahem vitaminů, balení 20 
tablet

9
CELOZRNNÉ 
CHLEBÍČKY 100 g

celozrnné chlebíčky - bez specifických 
příchutí a polev 6

INSTATNTNÍ 
KAKAOVÝ NÁPOJ

200 g

nápoj v prášku. Slazená rozpustná směs 
pro přípravu kakaového nápoje, obsahuje 
minimálně 20 % kakaového prášku, balení 
200 g

6 KUKUŘIČNÉ 
PLÁTKY

60 g kukuřičné plátky 6

RAJČATOVÝ 
PROTLAK 115 g

zahuštěný rajčatový protlak (alespoň 480 
g rajčat na 100 g výrobku), balení 115 g s 
vlastním otvíráním

9 OVOCNÝ ČAJ 30 g
ovocný čaj, porcovaný v nálevových 
sáčcích, balení 20x1,5g 9

OLEJ ŘEPKOVÝ 1000 ml jedlý olej rostlinný jednodruhový řepkový 
100%, balení 1l

9 ČERNÝ ČAJ 30 g černý čaj, porcovaný v nálevových 
sáčcích, balení 20x1,5g

9

KONZERVA - 
VEPŘOVÉ MASO 
VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ

290 g

sterilovaný masný výrobek - konzerva 
vepřové maso ve vlastní šťávě, min. objem 
masa 80 %, obsah tuku maximálně 15 % 
hmotnosti, konzerva s vlastním otvíráním, 
hmotnost 290 g

12
KUŘECÍ/ZELENIN
OVÝ BUJÓN 60 g

kuřecí nebo zeleninový bujón bez  
konzervantů, hmotnost 60 g - složeno 6 
dílčích kusů, bez přidaného glutamanu

6

KONZERVA - 
HOVĚZÍ MASO  VE 
VLASTNÍ ŠŤÁVĚ

400 g

sterilovaný masný výrobek - konzerva 
hovězí maso ve vlastní šťávě, min. objem 
masa 65 %, obsah tuku maximálně 20 % 
hmotnosti, konzerva s vlastním otvíráním, 
hmotnost 400 g

12 MED 500 g
med, nesmí se jednat o fi ltrovaný med 
nebo pekařský (průmyslový) med, balení 
500 g

9

KONZERVA - 
GULÁŠ 300 g

sterilované hotové jídlo, konzerva s 
vlastním otvíráním, balení 300 g, v rámci 
složení minimálně 30 % masa

12
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Typ 
komodit

Položka Hmotnost/ 
Objem

Specifikace

Minimální 
požadovaná doba 

trvanlivosti v 
měsících (počítáno 

od data dodání)

Typ 
komodit

Položka Hmotnost/ 
Objem

Specifikace

Minimální 
požadovaná doba 

trvanlivosti v 
měsících (počítáno 

od data dodání)

TOALETNÍ MÝDLO 100 g toaletní mýdlo, balení 100g -
VLHČENÉ 
UBROUSKY -

balení s minimálně 24 kusy, vlhčené 
hygienické ubrousky pro děti v obalu 1 
vrstvé

-

TEKUTÉ MÝDLO 500 ml tekuté mýdlo s pumpičkou, 500 ml - DĚTSKÝ ŠAMPÓN 200 ml šampon vhodný pro dětskou pokožku, 
balení 200 ml 

-

ŠAMPÓN 400 ml šampón na normální vlasy, balení 400 ml -

DÁMSKÉ 
HYGIENICKÉ 
VLOŽKY - 
NORMAL

-
balení s minimálně 20 kusy, dámské 
hygienické vložky s křidélky normal, 
tloušťka 2-6 mm

-

SPRCHOVÝ GEL 250 ml
sprchový gel pro mytí pokožky celého těla, 
balení 250 ml -

DÁMSKÉ 
HYGIENICKÉ 
VLOŽKY - NIGHT

-
balení s minimálně 20 kusy, dámské 
hygienické vložky s křidélky night, 
tloušťka 2-8 mm

-

ZUBNÍ KARTÁČEK -
kartáček na čištění zubů, měkký, počet 
vláken minimálně 1500 -

DÁMSKÉ 
HYGIENICKÉ 
VLOŽKY - SLIP

-
balení s minimálně 20 kusy, dámské 
hygienické vložky slipové, tloušťka 0,5-2 
mm

-

ZUBNÍ PASTA 75 ml
zubní pasta s obsahem fluoridu, balení 75 
ml -

PAPÍROVÉ 
KAPESNÍČKY -

balení s minimálně 10  balíčky po 10 
kusech jednotlivých kapesníčků, papírové 
kapesníčky minimálně 2 vrstvé

-

PROSTŘEDEK NA 
MYTÍ NÁDOBÍ

500 ml tekutý mycí prostředek na mytí nádobí, 
balení 500 ml

- TOALETNÍ PAPÍR -

balení s minimálně 8 rolemi, toaletní 
papír minimálně 2 vrstvý, 100 % 
recyklovaný, minimálně 200 útržků v 1 
roli

-

KRÉM NA RUCE 100 ml univerzální ochranný krém, balení 100 ml - NÁPLAST S 
POLŠTÁŘKEM 

- náplast s polštářkem 20 ks, 6x2cm -

HOLÍCÍ STROJEK -
balení s minimálně 3 kusy, jednorázový 
holící strojek se 3 břity a zvlhčujícím 
páskem

-
UNIVERZÁLNÍ 
ČISTÍCÍ 
PROSTŘEDEK

1000 ml univerzální čistící prostředek, balení 1l -

GEL NA HOLENÍ 200 ml gel na holení, balení 200 ml - DESINFEKČNÍ 
PROSTŘEDEK

1000 ml desinfekční prostředek, balení 1 l itr, v 
rámci složení chlornan sodný 4-5%

-

MÝDLO NA PRANÍ 200 g mýdlo určené k ručnímu praní prádla, 
balení 200 g

- PRACÍ PRÁŠEK 4000 g

prací prášek, v rámci složení v rámci 
složení 5-15% aniontové povrchově 
aktivní látky a méně než 5 % neiontové 
povrchově aktivní látky

-

DĚTSKÉ 
JEDNORÁZOVÉ 
PLENY

- balení s minimálně 40 kusy, jednorázové 
pleny, anatomicky tvarované, velikost 1

-
TEKUTÝ PRACÍ 
PROSTŘEDEK 
SENSITIVE

1250 - 1550 
ml

koncentrovaný prací prostředek vhodný 
pro děti a osoby s velmi citl ivou 
pokožkou, v rámci složení 5-15% 
aniontové povrchově aktivní látky a méně 
než 5 % neiontové povrchově aktivní látky

-

DĚTSKÉ 
JEDNORÁZOVÉ 
PLENY

-
balení s minimálně 40 kusy, jednorázové 
pleny, anatomicky tvarované, velikost 2 -

GEL NA PRANÍ 
COLOR

1250 - 1550 
ml

koncentrovaný prací gel určený na 
barevné prádlo, v rámci složení 5-15% 
aniontové povrchově aktivní látky a méně 
než 5 % neiontové povrchově aktivní látky

-

DĚTSKÉ 
JEDNORÁZOVÉ 
PLENY

-
balení s minimálně 40 kusy, jednorázové 
pleny, anatomicky tvarované, velikost 3 -

INKONTINENČNÍ 
PODLOŽKY -

Balení 30 ks, rozměr 60x90 cm, absorbce 
minimálně 1700 ml -

DĚTSKÉ 
JEDNORÁZOVÉ 
PLENY

-
balení s minimálně 40 kusy, jednorázové 
pleny, anatomicky tvarované, velikost 4 -

INKONTINENČNÍ 
NAVLÉKACÍ 
KALHOTKY

-

Balení 12 ks, k dispozici ve 3 různých 
velikostech (M, L, XL), navlékací plenkové 
kalhotky pro dospělé,  vhodné  pro ženy i  
muže, vhodné pro střední i  těžké případy 
inkontinence, prodyšný materiál s 
ochranou proti prosáknutí, absorbce 
minimálně 1500 ml

-

DĚTSKÉ 
JEDNORÁZOVÉ 
PLENY

-
balení s minimálně 30 kusy, jednorázové 
pleny, anatomicky tvarované, velikost 5 -

INKONTINENČNÍ 
ZALEPOVACÍ 
KALHOTKY

-

Balení 30 ks, k dispozici ve 3 různých 
velikostech (M, L, XL), zalepovací plenkové 
kalhotky pro dospělé,  vhodné  pro ženy i  
muže, vhodné pro těžké případy 
inkontinence, prodyšný materiál s 
ochranou proti prosáknutí, absorbce 
minimálně 1900 ml

-

DĚTSKÝ OLEJ 50 ml tělový olejíček na jemnou dětskou 
pokožku, balení 50 ml

- ANTIBAKTERIÁLNÍ 
GEL NA RUCE

50 ml antibakteriální gel na ruce, ničí 
minimálně 99 % bakterií a virů

-

PEČUJÍCÍ KRÉM 100 ml krém k péči o opruzenou pokožku u dětí, 
balení 100 ml

- PAPÍROVÁ TAŠKA -
papírová taška, rozměr minimálně 
32x14x42 cm, jednobarevná bez obrázků 
a log, s plochým uchem, nosnost min 8 kg

-
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Typ 
komodit

Položka Hmotnost/ 
Objem

Specifikace

Minimální 
požadovaná doba 

trvanlivosti v 
měsících (počítáno 

od data dodání)

Typ 
komodit

Položka Hmotnost/ 
Objem

Specifikace

Minimální 
požadovaná doba 

trvanlivosti v 
měsících (počítáno 

od data dodání)

HRNEK 300 -500 ml
hrnek bílý porcelánový nebo keramický, 
objem v rozmezí 0,3 - 0,5 l , možnost 
použití v mikrovlnné troubě

-
HADR NA 
PODLAHU -

hadr na podlahu, rozměr cca 50 x 60 cm ± 
15% -

TALÍŘ DEZERTNÍ -

talíř dezertní bílý, porcelánový nebo 
keramický nebo z tvrzeného skla, průměr v 
rozmezí 17-20 cm, možnost použití v 
mikrovlnné troubě

- PÁNEV INDUKCE - pánev s průměrem 28 cm, nepřilnavá, 
použití pro indukci

-

TALÍŘ MĚLKÝ -

talíř mělký bílý, porcelánový nebo 
keramický nebo z tvrzeného skla, průměr v 
rozmezí 24-28 cm, možnost použití v 
mikrovlnné troubě

- HRNEC STŘEDNÍ 2 500 ml - 3 
500 ml

nerezový hrnec s objemem v rozmezí 2,5 -
3,5 l  l itrů s poklicí, vhodný i  pro  indukci 

-

TALÍŘ HLUBOKÝ -

talíř hluboký bílý, porcelánový nebo 
keramický nebo z tvrzeného skla, průměr v 
rozmezí 21-26 cm možnost použití v 
mikrovlnné troubě

- HRNEC VELKÝ 4 500 ml - 6 
500 ml

nerezový hrnec s objemem v rozmezí 4,5 -
6,5 l itrů s poklicí, vhodný i  pro indukci 

-

LŽÍCE POLÉVKOVÁ - lžíce jídelní polévková, nerezová - LÁTKOVÁ TAŠKA -

bavlněná taška, jednobarevná bez 
obrázků a log, rozměr: min 38 x min 41 cm 
se dvěma uchy, dlouhé ucho (délka min 
45 cm)

-

LŽÍCE ČAJOVÁ - lžíce jídelní čajová, nerezová - MISKA STŘEDNÍ 500 - 600 ml

miska o objemu v rozmezi 500 až 600 ml, 
porcelánová nebo keramická, možnost 
použití v mikrovlnné troubě a do myčky na 
nádobí 

-

VIDLIČKA - vidlička jídelní, nerezová - SMETÁK/KOŠTĚ -
smeták včetně násady, délka násady min 
120 cm, poutko pro zavěšení, rozměry 
smetáku jsou min 120 cm x min 25 cm 

-

PŘÍBOROVÝ NŮŽ - příborový jídelní nůž, nerezový - KÝBL 12 l  - 15 l

plastový kýbl s výlevkou o objemu v 
rozmezí 12 - 15 l itrů, opatřený plastovým 
uchem nebo kovovým uchem s plastovým 
úchytem

-

OTVÍRÁK NA 
KONZERVY - otvírák na konzervy s otočnou kličkou -

WC ŠTĚTKA S 
MISKOU -

WC štětka s odkládací miskou, materiál 
plast. Rozměry: průměr kartáče v 
nejširším místě v rozmezí 8 -10 cm, délka 
kartáče v rozmezí 8 -11 cm a délka 
úchopové části od zarážky štětky v 
rozmezí  25 -35 cm

-

SMETÁČEK S 
LOPATKOU

- plastový smetáček s lopatkou - HOUBIČKY NA 
NÁDOBÍ

-

Houbička na nádobí s pevnou brusnou 
vrstvu odolnou proti opotřebení, balení 
obsahující 10 kusů; šířka: 5,5 cm± 15%; 
délka: 8 cm± 15%, Výška: 2,8 cm ± 15%

-
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TEXTIL 

 

 

STANY, SPACÁKY A KARIMATKY

  

Typ 
komodit

Položka Hmotnost/O
bjem

Specifikace

Minimální 
požadovaná doba 

trvanlivosti v 
měsících (počítáno 

od data dodání)

Typ 
komodit

Položka Hmotnost/O
bjem

Specifikace

Minimální 
požadovaná doba 

trvanlivosti v 
měsících (počítáno 

od data dodání)

PONOŽKY 
PÁNSKÉ

-

pánské jednobarevné ponožky - standard 
(ne kotníkové), zesílené zátěžové zóny, 
zdravotní lem, materiál: min 80 % bavlna; 
1,5 -3 % elastan, hmotnost min. 32 g, 
různé velikosti (od 40 do 46 - značení dle 
EU)

- RUČNÍK - BÍLÝ -

ručník s ouškem na pověšení, materiál: 
100 % bavlna, rozměr 50 x 100 cm ± 15 %, 
možnost praní na 90 stupňů celsia, 
plošná hmotnost (gramáž) minimálně 450 
g/m2, odolnost vůči oděru

-

PONOŽKY 
DÁMSKÉ -

dámské jednobarevné ponožky - standard 
(ne kotníkové),zesílené zátěžové zóny, 
zdravotní lem, materiál: min 80 % bavlna, 
1,5 -3 % elastan, hmotnost min. 32 g, 
různé velikosti (od 36 do 43 - značení dle 
EU)

-
RUČNÍK - 
BAREVNÝ -

ručník s ouškem na pověšení, materiál: 
100 % bavlna, rozměr 50 x 100 cm ± 15 %, 
možnost praní na 60 stupňů celsia, 
stálobarevnost po 1 praní min. 4 st. šedé 
stupnice (ČSN EN ISO 105-C06), odolnost 
vůči oděru, plošná hmotnost (gramáž) 
minimálně 450 g/m2, 

-

PONOŽKY TEPLÉ -
teplé pletené vlněné ponožky, materiál: 
min 50 % vlna, hmotnost min. 55 g, různé 
velikosti (od 36 do 46 - značení dle EU)

- OSUŠKA - BÍLÁ -

osuška s ouškem na pověšení, materiál: 
100 % bavlna, rozměr 150 x 70 cm ± 15%, 
možnost praní na 90 stupňů celsia, 
plošná hmotnost (gramáž) minimálně 450 
g/m2, odolnost vůči oděru

-

PÁNSKÉ BOXERKY 
PŘILÉHAVÉ

-

pánské boxerky přiléhavé s krátkou 
nohavičkou, boční strany i  zadní strana 
beze švů, v pase prošitá guma o šířce v 
rozmezí 2,5 cm -4 cm, tmavé barvy bez 
obrázků a nápisů kromě případné značky 
výrobců, materiál: min 95 % bavlna, 5 % 
elastan, gramáž: min. 150 g/m², různé 
velikosti (S až XXL)

- OSUŠKA - 
BAREVNÁ

-

osuška s oušekem na pověšení, materiál: 
100 % bavlna, rozměr 150 x 70 cm ± 15%, 
možnost praní na 60 stupňů celsia, 
stálobarevnost po 1 praní min. 4 st. šedé 
stupnice (ČSN EN ISO 105-C06), odolnost 
vůči oděru, plošná hmotnost (gramáž) 
minimálně 450 g/m2, 

-

PÁNSKÉ BOXERKY 
VOLNÉ

-

volné pánské boxerky s poklopcem 
zapínaným na knoflíček, zadní strana beze 
švů, v pase prošitá guma o šířce v rozmezí 
2,5 cm -4 cm, materiál 100% bavlna, 
gramáž: min. 150 g/m², tmavé barvy bez 
obrázků a nápisů kromě případné značky 
výrobců, různé velikosti (S až XXL)

- UTĚRKA -
utěrka s ouškem na pověšení, materiál: 
100 % bavlna, rozměr: 50x70 cm ±  15%, 
gramáž: min 200 g/m2

-

PÁNSKÉ TÍLKO -
pánské tílko jednobarevné, materiál: min 
95 % bavlna, gramáž: min. 150 g/m², různé 
velikosti (S až XXL)

-
DĚTSKÝ NÁTĚLNÍK 
PRO DÍVKY -

dětský nátělník určený pro dívky, materiál: 
100%  bavlna, gramáž: min. 150 g/m², 
kulatý výstřih a rovný střih, výstřih a 
průramky s elastickým lemováním, různé 
velikosti (92, 98, 104, 110, 116, 122, 128, 
134, 140, 146, 152, 158, 164)

-

PÁNSKÉ ZIMNÍ 
SPODKY -

pánské zimní spodky, materiál: min. 95 % 
bavlna, v pase prošitá guma o šířce v 
rozmezí 2 cm -4 cm; gramáž: min. 170 
g/m², různé velikosti (S až XXL)

-
DĚTSKÝ NÁTĚLNÍK 
PRO CHLAPCE -

dětský nátělník určený pro chlapce, 
materiál: 100% bavlna, gramáž: min. 150 
g/m², kulatý výstřih a rovný střih, výstřih 
a průramky s elastickým lemováním, 
různé velikosti (92, 98, 104, 110, 116, 
122, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164)

-

DÁMSKÉ 
KALHOTKY -

dámské kalhotky, materiál: min 95 % 
bavlna, 5 % elastan, gramáž: min. 150 
g/m², různé velikosti (XS až XXL)

-
DĚTSKÉ 
KALHOTKY -

dívčí spodní kalhotky s měkkými 
elastickými lemy, materiál: 95% bavlna, 
5% elastan, gramáž: min. 150 g/m², různé 
velikosti (92, 98, 104, 110, 116, 122, 128, 
134, 140, 146, 152, 158, 164)

-

ČEPICE ZIMNÍ -

zimní pletená čepice, různé velikosti (52, 
54, 56, 58, 60), určena k používání pro 
chladné prostředí a zimní období, 
materiál: kombinace akrylu (70 - 85 %) s 
vlnou nebo viskózou

- DĚTSKÉ BOXERKY -

chlapecké boxerky s měkkými elastickými 
lemy, bez bočních švů, materiál: 95% 
bavlna, 5% elastan, gramáž: min. 150 
g/m², různé velikosti (92, 98, 104, 110, 
116, 122, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 
164)

-

RUKAVICE 
PLETENÉ ZIMNÍ -

zimní pletené prstové rukavice - 
použitelné pro muže i  ženy, různé velikosti 
(XS,M,XL). Určené k používání pro chladné 
prostředí a zimní období. Materiál: min. 
70 % akryl.

-
DĚTSKÉ LEGÍNY 
PRO DÍVKY -

dětské legíny určené pro dívky, materiál: 
100% bavlna, v pase prošitá guma, 
gramáž: min. 200 g/m²,  různé velikosti 
(92, 98, 104, 110, 116, 122, 128, 134, 140, 
146, 152, 158, 164)

-

ŠÁLA -
šála - použitelná pro muže i  ženy, 
materiál: kombinace akrylu (70 - 85 %) s 
vlnou nebo viskózou

-
DĚTSKÉ LEGÍNY 
PRO CHLAPCE -

dětské legíny určené pro chlapce, 
materiál: 100% bavlna, v pase prošitá 
guma, gramáž: min. 200 g/m²,  různé 
velikosti (92, 98, 104, 110, 116, 122, 128, 
134, 140, 146, 152, 158, 164)

-

DÁMSKÉ LEGÍNY -

dámské elastické bavlněné legíny v tmavé 
barvě, materiál min. 90 % bavlna + min. 5 
% elastan, v pase prošitá guma o šířce v 
rozmezí 2 cm -4 cm, gramáž: min. 190 
g/m²,  různé velikosti (XS až XXL)

- DEKA -

fleecová deka z mikrovlákna, rozměr: 150 
x 200 cm, materiál: 100% polyester, 
gramáž: min. 300 g/m², možnost praní na 
30°C

-

ROUŠKA -
jednovrstvá obličejová rouška na ústa a 
nos, univerzální velikost, 100 % bavlna, 
možnost vyvářky

-
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SPACÁK –

Mumiový typ, velikost 185 - 195, skladný, 
lehký, l imitní komfortní teplota 
(prostřední parametr) do -5°C a nižších 
teplot, vnější vrstva z nepromokavého 
materiálu

– KARIMATKA – Dvouvrstvá karimatka s hliníkovou 
vrstvou na spodní straně, rozměr 180 cm 
x 50 cm, tloušťka cca 1 cm

–

ALUMATKA –
Rozměry 190cm x 60cm x 3mm; PE fólie s 
napařenou reflexní hliníkovou vrstvou

– STAN –
Stan pro 1 osobu, tunelový typ, 
jednoduchá stavba, lehký, dvouplášťový, 
vodní sloupec minimálně 2 000 mm, 
polyesterová podlážka

–
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ŠKOLNÍ POMŮCKY 

 

Typ 
komodit

Položka Hmotnost/O
bjem

Specifikace

Minimální 
požadovaná doba 

trvanlivosti v 
měsících (počítáno 

od data dodání)

Typ 
komodit

Položka Hmotnost/O
bjem

Specifikace

Minimální 
požadovaná doba 

trvanlivosti v 
měsících (počítáno 

od data dodání)

OBYČEJNÁ TUŽKA - - obyčejná tužka - tvrdost měkká, délka - PROPISKA - plastová kuličková tužka s gumovým -

OBYČEJNÁ TUŽKA - 
STŘEDNÍ -

obyčejná tužka - střední tvrdost, délka 
alespoň 17 cm - VODOVÉ BARVY -

souprava vodových barev v plastovém 
uzavíratelném pouzdře - 12 základních 
barev o průměru v rozmezí 25 - 33 mm

-

OBYČEJNÁ TUŽKA - 
TVRDÁ -

obyčejná tužka - tvrdá, délka alespoň 17 
cm -

TEMPEROVÉ 
BARVY -

školní sada temperových barev - základní 
barvy, 12 tub, ředitelné vodou, objem 
každé tuby alespoň 12 ml

-

PASTELKY -

sada 12 ks pastelek základních barev 
balená v papírové krabičce - měkká tuha, 
délka alespoň 17 cm, průměr tuhy 
alespoň 2,7 mm 

- SADA ŠTĚTCŮ -
sada štětců - alespoň 3 různé velikosti 
kulatých štětců a alespoň 2 velikosti 
plochých štětců

-

LEPIDLO -
lepidlo na principu výsuvné tyčinky - 
vhodné pro použití ve škole, určené na 
lepení papíru, hmotnost alespoň 15g

- VOSKOVKY -

souprava trojhranných voskovek v 
papírové krabičce - balení obsahuje 12 ks 
(barev), nezanechávají stopy na rukou, 
tělo je kryto papírem, délka voskovky 
minimálně 8 cm, průměr minimálně 8 mm

-

NŮŽKY -

školní nůžky s kulatou špičkou - 
symetrické rukojeti kryté plastem, celková 
délka alespoň 13 cm, délka čepele 
alespoň 4 cm

- BAREVNÉ PAPÍRY -

20 barevných l istů A4 ve složce (od každé 
barvy dva l isty) - sada 10 různých barev, 
mezi kterými musí být vždy obsaženy 
alespoň následující barvy: žlutá, 
oranžová, červená, růžová, hnědá, zelená, 
modrá a černá; vhodné pro kreslení, 
stříhání, dekorování a školní použití, 
gramáž min. 80g/m2

-

PRAVÍTKO 20 CM - pravítko plastové průhledné - velikost 20 
cm, stupnice v černé barvě

- KRUŽÍTKO - školní kovové kružítko - k vytvoření 
kružnice o průměru minimálně 17 cm

-

PRAVÍTKO 30 CM -
pravítko plastové průhledné - velikost 30 
cm, stupnice v černé barvě -

TROJÚHELNÍK S 
RYSKOU -

trojúhelník vyrobený z čirého 
průhledného plastu - stupnice 16 cm, 
ryska pro konstruování kolmic 

-

GUMA -
guma měkká - vhodná na gumování 
grafitových čar, rozměry min 30 x 15 x 6 
mm

- PENÁL -
školní penál jednopatrový - různé motivy, 
prázdný, se dvěma chlopněmi, rozměry 
minimálně 190 mm x 30 mm x 130 mm

-

OŘEZÁVÁTKO - celokovové ořezávátko na 1 tužku - ŠKOLNÍ BOX -

box na sešity - různé motivy, formát A4, 
zavírání na gumičku, na uložení sešitů, 
knih a dalších pomůcek, šířka hřbetu 
minimálně 3 cm

-

PERO -

jednorázové školní pero - roller, vhodné 
pro praváky i  leváky, modrý 
zmizíkovatelný inkoust, šířka stopy v 
rozmezí 0,25 - 0,35 mm

-
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