
Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České  

Tavírna 109, Český Krumlov  381 01  
 

   Od 1. září  jste se stal(a) studentem (studentkou) naší školy oboru Klasická malba a nové technologie. Zde je 

uveden seznam nářadí, které musíte mít pro práci v odborných předmětech Vašeho oboru.  Nářadí budete 

používat po celou dobu Vašeho studia a po jeho ukončení si ho odnesete ze školy.  

 

přírodní uhel 2-3 krabičky, 

rudka 1 krabička, 

umělý uhel 1 krabička 

barevné prašné pastely sada minimálně 12 kusů 

sada olejových pastelů (tzn. mastné olejové křídy), sada minimálně 12 kusů(např. Gioconda) 

sada pastelek (minimálně 12 barev) 

sada tužek HB – B6 

plastická guma 3 ks 

skicák formát  A3 nebo A2 

lepicí páska (široká hnědá papírová zvlhčovací 1- 2ks, žlutá samolep. 1-2 ks)  

lak na vlasy levný 2 ks (nebo fixativ) 

řezák ulamovací1ks 

pravítko, trojúhelník 

kružítko 

příložník 

násadka na pero, kaligrafické pero- atopero, rýsovací pero tuš, mikrotužka, inkoust 

sada fixů (minimum 5barev) 

nůžky 

rydla na linoryt, 2-3 kusy lina formátu A4 

kreslící (rýsovací) prkno formát  A1 povinné pro každého studenta, používá ho po celou dobu studia! 

2 pevné desky formát A1 a formát A2 – povinné pro přepravu domácích  prací (tzn. zadaných úkolů, které jsou 

součástí výuky) po celou dobu studia 

akvarelové barvy, štětce akvarelové 

 

sada temperových barev (stačí Kohinoor, nebo Umton) 1 ks 

větší tuba běloby tempery navíc 1 ks 

malířská paleta velká  1 ks (může být větší plexisklo, nebo plast. deska)  

hadr na utírání štětců 1 ks 

štětec s dlouhou násadou,  plochý vlasový: 

  - 1 malý štětec např. č. 6  

  - 1střední štětec např. č. 10,  

  - 1velký štětec, např. č. 20 

 

   Seznam je orientační. Nákup barev, případně psacích potřeb a rydel na linoryt, doporučujeme provést po  

konzultaci s vyučujícími v jednotlivých odborných předmětech na začátku školního roku, vyučující ve svých 

předmětech objasní nejasnosti ohledně výběru správných výtvarných potřeb. 

   Kreslící (rýsovací)  prkno a desky formátu A1  jsou povinné pro každého studenta oboru, používá je ve více 

předmětech po celou dobu studia. Lze je zakoupit ve výtvarných potřebách nebo vyrobit (prkno musí být 

z takového materiálu, aby nepružilo /není vhodný např. sololit/ a musí na  něm dobře držet lepicí páska). 

   Barvy a štětce studenti rovněž používají po celou dobu studia, průběžně je doplňují, od 3. ročníku používají 

studenti rovněž ackrylové a olejové barvy. 

 

                                                                                              Ing. Martin Busta     

                                                                                                   ředitel školy 

 

 

 


