
vysvědčení a tiskopisů včetně žákovských knížek
složek na vysvědčení s výsekem
školních sešitů
pamětních listů
balíčků pro prvňáčky a předškoláky
medailí za soutěže
táborových bloků

objednávka
tiskopisů, vysvědčení a sešitů

aktuální 
nabídka 2019/2020
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Při objednávce odeslané do 30. 4. 2019 od nás získáte:
(nevztahuje se na sortiment z druhé části objednávky – nabídka Optys kreativ)

při objednávce
od 1.000 Kč do 1.499 Kč

s DPH

při objednávce
od 1.500 Kč do 2.499 Kč

s DPH

při objednávce
nad 2.500 Kč

s DPH

10%
sleva

na šKolní
tisKoPisy

reklamní 
dárek

1x papírová kostka 
+

sada 4 ks zvýrazňovačů

Gelový roller
+

záznamní kniha A5

+
rozpustná káva 200 g

+
balení XERO papíru A4

(80 g, 500 ks)

ilustrační foto

reklamní 
dárek

reklamní 
dárek

náš náš náš

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

jako každým rokem si Vám opět dovoluji předložit nabídku firmy Optys, kterou jsme pro větší přehlednost rozdělili do dvou celků.

První část obsahuje nabídku vysvědčení a tiskopisů pro školní rok 2019/2020, které odpovídají platným vyhláškám včetně jejich novelizace 
a svou kvalitou odpovídají všem vysokým nárokům na barevnou stálost a archivaci.

Dále zde naleznete nabídku balíčků pro prvňáčky a předškoláky, pamětních listů, složek na vysvědčení a nabídky klasických sešitů.

Nově jsme zařadili medaile za soutěže a nabídku netradičních dřevěných bloků - táborových zápisníků.

Druhá část je určena pro pedagogy výtvarné výchovy, mateřské školy a školní družiny. Obsahuje naši nabídku dřevěných a papírových 
výřezů, plastových šablon a grafických papírů, které jsou určeny ke kreativnímu tvoření žáků. 

 Vážím si Vašeho zvýšeného zájmu o vysvědčení, tiskopisy a další sortiment, který svědčí o tom, že jste s nabídkou a naším servisem spokojeni.

Těším se na další spolupráci a přeji mnoho úspěchů ve Vaší záslužné práci.

 Se srdečným pozdravem                                    

  Ing. Jan Vícha 
  jednatel



3Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH. Na uvedené ceny již nelze uplatnit další slevy.

OP 6231
motiv AlfAnumERický

OP 6407
motiv kRužítkO

OP 6233
motiv sOvA

OP 6234
motiv PAví OkO 

PřekvaPte své ŽákY
originální složkou na vysvědčení!

Složky jsou vyrobeny z kvalitního 300g  
kartonu ve formátu 22,5 x 32 cm a na vnitřní 
straně opatřeny průsvitnou rohovou kapsou, 
která zaručí, že vysvědčení nevypadne.
Motiv na přední straně je prořezán laserem,
takže prosvítá tiskopis uvnitř složky.

Více motivů naleznete na našich webových stránkách.
Vybrat a objednat si můžete na www.optys.cz 
v sekci škola, nebo e-mailem: skola@optys.cz

a B C d

e F G H

Vzorník barev, 
ze kterých si můžete vybrat

OP 6219
motiv květinY

OP 6181
motiv stROm

19 Kčs DPH



4 Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH. Na uvedené ceny již nelze uplatnit další slevy.

Medaile 
nejen pro školní souteže

Objednávejte:
telefonicky: +420 553 777 392
nebo e-mailem: skola@optys.cz

Aktuální nabídku naleznete na 
www.optys.cz v sekci Škola
Diplomy, pamětní listy, medaile

x.místo
stolní tenis

2019

Možnosti personalizace

název školy, oddílu či klubu

umístění

soutěž

datum nebo rok

Zlatá
jednostranně glitrovaná

Ø 11 cm
obj. č.: 666166
cena: 27 kč včetně DPH

stříbrná
jednostranně glitrovaná

bronzová
přírodní mořená

Ø 11 cm
obj. č.: 666167
cena: 27 kč včetně DPH

Ø 11 cm
obj. č.: 666168
cena: 22,50 kč včetně DPH

Ø 7 cm
obj. č.: 666169
cena: 21,60 kč včetně DPH

Ø 7 cm
obj. č.: 666170
cena: 21,60 kč včetně DPH

Ø 7 cm
obj. č.: 666171
cena: 17,10 kč včetně DPH

součástí 
každé medaile  
je stužka 
s trikolorou

Medaile jsou vyrobeny 
z 3mm překližky.

Vyberte si z naší široké nabídky motivů, 
případně vám rádi zpracujeme vaše originální zadání.

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Na uvedené ceny nelze uplatnit další slevy.
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Ø 11 cm
obj. č.: 666168
cena: 22,50 kč včetně DPH

Ø 7 cm
obj. č.: 666171
cena: 17,10 kč včetně DPH

Medaile sportovní

x.místo
cyklistik

2019
a

x.místo
atletik

2019
a

x.místo
florbal

2019

x.místo
gymnastika

2019

x.místo
plavání

2019

x.místo

2019

x.místo

2019

x.místo

2019

x.místo
stolní tenis

2019

x.místo
fotbal

2019

x.místo

2019

x.místo
chemická olympiáda

2019

x.místo
matematická olympiáda

2019

x.místo

2019

x.místo

2019

x.místo

2019

x.místo

2019

x.místo

2019

x.místo

2019

x.místo
drakiáda

2019

Medaile ostatní

Objednávejte:
telefonicky: +420 553 777 392
nebo e-mailem: skola@optys.cz

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11.

13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20.

12.

Aktuální nabídku naleznete na 
www.optys.cz v sekci Škola
Diplomy, pamětní listy, medaile



6 Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH. Na uvedené ceny již nelze uplatnit další slevy.

obj. č.: 2190300350

B
alí

ček
 č.

 3
obj. č.: 2190300263

B
alí

ček
 č.

 1

obj. č.: 21903000258

B
alí

ček
 č.

 2
Balíčky pro prvňáčky

1x barvy vodové KOH-I-NOOR, 12 barev, 22 mm
1x pastelky trojhranné KROMAS, 12 ks
1x voskovky, 6 ks 
1x modelovací hmota, 10 barev
1x štětec vlasový kulatý č. 6
1x štětec plochý č. 8, č. 12
1x pryž plastická, zvířátka
2x tužka WE-TRI
1x  nůžky (možnost volby pro praváka či leváka) 
1x barevné papíry, 20 listů
1x lepidlo DONAu 8 g
1x skicák Kreslík A4, 10 listů
1x školní tužka trojhranná JuMbO
1x Torpédo 
1x bezpečnostní kelímek na vodu 

1x vodové barvy, 12 ks
1x popisovače ZOO, 12 + 1 ks
1x pastelky WE-TRI, 6 ks
1x modelovací hmota, 5 barev
1x tabulka A4, stíratelná
1x tužka č. 2
1x štětec vlasový kulatý č. 6
1x štětec plochý č. 12
1x  nůžky (možnost volby pro praváka či leváka) 
1x barevné papíry, 8 listů 
1x lepidlo DONAu 8 g 
1x Tornádo

200 kč
s DPH

(běžná cena 261,-)

1x temperové barvy, 6 ks
1x pastelky trojhranné WE-TRI
1x voskovky, 6 ks
1x modelovací hmota, 12 barev
2x školní tužka trojhranná č. 2
1x  nůžky (možnost volby pro praváka či leváka) 
1x barevné papíry, 8 listů 
1x lepidlo NARA GLuE 15 g
1x skicák Kreslík, 10 listů 
1x Tornádo
1x bezpečnostní kelímek na vodu
1x štětec plochý č. 8
1x štětec plochý č. 12

Na požádání vytvoříme balíček  
dle vašich požadavků

200 kč
s DPH

(běžná cena 289,-)

200 kč
s DPH

(běžná cena 260,-)



7Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH. Na uvedené ceny již nelze uplatnit další slevy.

Ke každému balíčku  
obdržíte navíc:
1 ks   pamětní list 

k 1. školnímu dni
1 ks   sešit s pomocnými 

linkami A5

Ke každému balíčku  
obdržíte navíc:
1 ks   pamětní list 

k 1. školnímu dni
1 ks   sešit s pomocnými 

linkami A5

Ke každému balíčku  
obdržíte navíc:
1 ks   pamětní list 

k 1. školnímu dni
1 ks   sešit s pomocnými 

linkami A5

Dárky

V balíčku:
1x  lepený bloček 20 listů 

výuková kartička mix
1x sešit 5110

V balíčku:
1x  lepený bloček 20 listů 

výuková kartička mix
1x sešit 5110

ilu
st

ra
čn

í f
ot

a
ilu

st
ra

čn
í f

ot
a

ilu
st

ra
čn

í f
ot

a

V balíčku:
1x  lepený bloček 20 listů 

výuková kartička mix
1x sešit 5110

+

+

PAMĚTNÍ LIST

pro

PAMĚTNÍ LIST

pro

PAMĚTNÍ LIST

pro

+
512

512

512

školní sešit A5/školský zošit A5 • 10 listů/

listov • čtverečkovaný/štvorčekovaný

5110
5110 A5 • 10 listů • čtverečkovaný

školní sešit A5/školský zošit A5 • 10 listů/

listov • čtverečkovaný/štvorčekovaný

5110
5110 A5 • 10 listů • čtverečkovaný

školní sešit A5/školský zošit A5 • 10 listů/

listov • čtverečkovaný/štvorčekovaný

5110
5110 A5 • 10 listů • čtverečkovaný



8 Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH. Na uvedené ceny již nelze uplatnit další slevy.

obj. č.: 2190300259

B
alí

ček
 č.

 1

obj. č.: 2190300260

B
alí

ček
 č.

 2

obj. č.: 2190300261

B
alí

ček
 č.

 3
Balíčky pro předškoláky

1x pastelky EuROPEN KIDS, 6 + 2 ks
1x voskovky, 12 ks
1x ořezávátko SPOKO
1x skicák A4, 10 listů
1x barevné papíry, 8 listů
1x tužka trojhranná JuMbO 
1x pryž

1x pastelky WE-TRI, 12 ks
1x fixy, 4 barvy
1x skicák A4, 10 listů
1x barevné papíry, 8 listů 
1x modelína, 10 barev 
2x tužka trojhranná JuMbO 
1x pryž

1x pastelky WE-TRI, 12 ks
1x fixy ZOO, 12 + 1 ks
1x voskovky, 12 ks
1x ořezávátko SPOKO
1x skicák A4, 10 listů 
1x barevné papíry, 20 listů 
1x lepidlo DONAu, 8 g
2x tužka trojhranná JuMbO
1x pryž WE-TRI

+ dárek 
výuková kartička
lepený bloček 20 listů

+ dárek
výuková kartička
lepený bloček 20 listů

65 kč
s DPH

(běžná cena 87,-)

Ke každému balíčku 
obdržíte jako dárek 

pamětní list 
Rozloučení s MŠ

Ke každému balíčku 
obdržíte jako dárek 

pamětní list 
Rozloučení s MŠ

Ke každému balíčku 
obdržíte jako dárek 

pamětní list 
Rozloučení s MŠ

ilu
st

ra
čn

í f
ot

a
ilu

st
ra

čn
í f

ot
a

ilu
st

ra
čn

í f
ot

a

90 kč
s DPH

(běžná cena 117,-)

+ dárek
výuková kartička
lepený bloček 20 listů

PAMĚTNÍ LIST

pro

PAMĚTNÍ LIST

pro

PAMĚTNÍ LIST

pro

Na požádání vytvoříme balíček  
dle vašich požadavků.

120 kč
s DPH

(běžná cena 153,-)



9Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH. Na uvedené ceny již nelze uplatnit další slevy.

Táborový šibal

ilu
st

ra
čn

í f
ot

a
ilu

st
ra

čn
í f

ot
a

ilu
st

ra
čn

í f
ot

a

Více motivů naleznete 
na našich webových 

stránkách
www.optys.cz

a
www.kreativoptys.cz

75,-
cena s DPH

Obj. č.: 4865
táborový zápisník - 
teepee

59,-
cena s DPH

Obj. č.: 4863
táborový zápisník 
- barevný

80,-
cena s DPH

Obj. č.: 4862
táborový zápisník - 
oheň

59,-
cena s DPH

Obj. č.: 4866
táborový zápisník - 
stan

80,-
cena s DPH

Obj. č.: 4864
táborová hvězda 
se zrcátkem

180,-
cena s DPH

Obj. č.: 10800

59,-
cena s DPH

Obj. č.: 5570
táborový skaut

59,-
cena s DPH

Obj. č.: 4827
táborový šibal

59,-
cena s DPH

Obj. č.: 5569
táborová kytara

59,-
cena s DPH

Obj. č.: 4836
Příroda je kamarád

Táborové dřevěné bloky z překližky bloky ve velikosti A6 obsahují celkem 80 listů 
- 40 listů linkovaných + 40 listů tečkovaných. 

Sada magnetek ovoce Sada 6 ks magnetek, materiál potištěná překližka 4 mm, 
rozměry cca 10 cm.
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•	 	Na	požádání	zašleme	elektronickou	
objednávku sešitů. 
E-mail: skola@optys.cz 
Telefon: +420 553 777 392

  +420 553 777 327

•	 	Pedagog	pouze	vyplní	počty	sešitů,	
které budou žáci potřebovat v novém 
školním roce 2018/2019 a odešle  
na adresu: skola@optys.cz.

•	 	Vypracujeme	cenovou	kalkulaci	sešitů	 
a ostatních školních potřeb do tašky 
pro jednoho žáka nebo třídu.

Jak objednávat sešity?

+
Na požádání balíme 
pro jednotlivé žáky 

Pamětní listy A4
 Škola:

Zápis
do 1. t ídy

 pro

 školní rok

 V                          dne

 Škola:

Zápis
do 1. t ídy

 pro

 školní rok

 V                          dne

Obj. č.: 1764 Zápis do první třídy pták

ZÁPIS
do 1. třídy

pro

školní rok

škola

Obj. č.: 4401 Zápis do první třídy cesta

Pamětní list
na rozloučenou s mateřskou školou

V

Dne

Škola

Pamětní list
na rozloučenou s mateřskou školou

V

Dne

Škola

Obj. č.: 1773 
Rozloučení s mateřskou školou

Škola:

VÝSTUPNÍ LIST
u příležitosti ukončení školní docházky

Ředitel/ka
V                    Dne

Škola:

VÝSTUPNÍ LIST
u příležitosti ukončení školní docházky

Ředitel/ka
V                    Dne

Obj. č.: 1779 Výstupní list bota

učiliště

střednízákladní

škola
střední

školaškola

Pamětní list
uděluje

při příležitosti ukončení 
základní školní docházky

místo a datum

ředitel školytřídní učitel

Obj. č.: 4402 Pamětní list cesta

Obj. č.: 4418 Pamětní list škola

PAMĚTNÍ LIST

pro

Obj. č.: 4419 Pamětní list louka

PAMĚTNÍ LIST

datum

pro

Obj. č.: 4420 Pamětní list loď

PAMĚTNÍ LIST

pro

Obj. č.: 4421 Diplom louka

DIPLOM
uděluje

datum

9 Kčs DPH

Více motivů naleznete 
na našich webových stránkách



školní sešity a papíry 
na požádání zašleme akční nabídku sešitů na období duben–září 2019

Prodávající si uplatňuje právo na přiměřené zvýšení ceny  
v návaznosti na zvýšení cen papíru. Na vyžádání zašleme ceník  

v elektronické podobě.

sešit na slovíčka
pro výuku cizích jazyků
• A5, 40 listů
• Obj. č.: 1460

sešit se speciálním 
linkováním
•	A4,	20	listů
• Obj. č.: 423x

Družínek – sešit
pro žáky družiny
•	A5,	10	listů
• Obj. č.: 1553

vhodný

pro nejmenší

slovíč
ka

z á p i s o v ý  s e š i t

žáka školní  druž iny

DRUŽÍNEK

sešity 
bezDřeVé

Hromadné
balení

Balení
pro 1 žáka

Typ sešitů
Počet ks
v balení

Cena 
bez DPH

Cena
s DPH

Cena 
bez DPH

Cena
s DPH

520, 524 40 2,51 3,04 2,64 3,19

540, 544, 545 20 4,02 4,86 4,23 5,12

560, 564, 565 20 5,94 7,19 6,25 7,56

420, 424, 425 20 5,1 6,17 5,37 6,50

440, 444, 445 10 8,1 9,80 8,53 10,32

460, 464, 465 10 11,58 14,01 12,19 14,75

624 20 1,7 2,06 1,79 2,17

644 20 2,98 3,61 3,14 3,80

510, 5110, 511, 512, 513 40 2,33 2,82 2,45 2,96

523 40 2,91 3,52 3,06 3,70

511 - dvě pomocné linky 40 2,33 2,82 2,45 2,96

512  - dvě pomocné linky 40 2,33 2,82 2,45 2,96

notový sešit 8 listů 20 4,77 5,77 5,02 6,07

notový sešit 16 listů 20 6,45 7,80 6,79 8,22

sešit na slovíčka A5 20 8,27 10,01 8,7 10,53

sešit na slovíčka A5 - širší řádky 20 8,27 10,01 8,7 10,53

sešit na slovíčka A6 40 3,99 4,83 4,2 5,08

sešit do družiny A5,10 listů 40 6,18 7,48 6,5 7,87

423 x 20 7,07 8,55 7,44 9,00

sešity recyKloVané Hromadné
balení

Balení
pro 1 žáka

Typ sešitů
Počet ks
v balení

Cena 
bez DPH

Cena
s DPH

Cena 
bez DPH

Cena
s DPH

520, 524 40 2,45 2,97 2,58 3,12

540, 544, 545 20 3,95 4,78 4,16 5,03

560, 564, 565 20 5,5 6,66 5,79 7,01

420, 424, 425 20 4,9 5,93 5,16 6,24

440, 444, 445 10 7,9 9,56 8,32 10,07

460, 464, 465 10 11,3 13,67 11,89 14,39

624 20 1,65 2,00 1,73 2,10

644 20 2,9 3,51 3,05 3,69

523 40 2,84 3,44 2,99 3,62

PaPíry

obj. číslo Popis cena  
bez DPH

cena  
s DPH

10610 Kreslicí karton A4, 180 g, 200 ks 89,26 108,00

10611 Kreslicí karton A3, 180 g, 200 ks 178,51 216,00

10612 Kreslicí karton A2, 180 g, 100 ks 178,51 216,00

10613 Kreslicí karton A1, 180 g, 100 ks 348,76 422,00

10618 Kreslicí karton A4, 220 g, 200 ks 106,61 129,00

10619 Kreslicí karton A3, 220 g, 200 ks 213,22 258,00

7020401007 Psací papír A3, linkovaný, 70 g, 200 listů 96,69 117,00

7020602002 Psací papír A3, čtverečkovaný, 70 g, 200 listů 96,69 117,00

7020702210 Náčrtníkový papír A4, 90 g, 500 listů, balení 140,50 170,00

7020702211 Náčrtníkový papír A3, 90 g, 500 listů, balení 280,99 340,00

Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH. na uvedené ceny již nelze uplatnit další slevy.

Klasifikační sešit
•	A5
•	64	stran
• Obj. č.: 2135000092

Učitelský organizér Praktik
•	A5
•		Obj. č.: 2135000094

50 Kč115 Kč
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• na www.optys.cz
• e-mailem: skola@optys.cz
• zasláním na adresu: oPtys, spol. s r. o. 
   u Sušárny 301, 747 56  Dolní Životice
   paní Alena Thomasová
• telefonicky na tel. č.:  553 777 327 

553 777 392
• osobně v maloobchodních prodejnách

zaregistrujte se na www.optys.cz a získejte mnoho dalších výhod:
• slevu na školní sortiment až 25 %
• slevu na výtvarný sortiment 8 %
• zdarma poštovné při nákupu nad 1500 Kč (vč. DPH)
• platbu na fakturu
• ucelený sortiment kancelářských, školních a výtvarných potřeb

Maloobchodní prodejny

Opava
746 01 Opava
Masarykova tř. 341/36 
tel./fax: +420 553 615 703
mobil: +420 606 577 136 
e-mail: prodejna.masarykova@optys.cz

Jablonec nad nisou
466 01 Jablonec nad Nisou  
Dolní nám. 651/4 
tel./fax: +420 483 319 887
mobil: +420 724 166 202 
e-mail: jablonec@optys.cz

Opava
746 01 Opava
Rybářská 89/44 
tel.: +420 553 777 343 
e-mail: prodejna.rybarska@optys.cz

Bílovec
743 01 bílovec
Slezské nám. 25/28 
tel.: +420 556 412 407 
fax: +420 556 403 500
mobil: +420 602 535 224 
e-mail: bilovec@optys.cz

Havířov
736 01 Havířov
Fibichova 227/21 
tel./fax: +420 596 818 977
mobil: +420 724 335 683 
e-mail: havirov@optys.cz

Olomouc
779 00 Olomouc
Ostružnická 360/9 
tel./fax: +420 585 203 863
mobil: +420 725 741 349 
e-mail: olomouc@optys.cz

nový Jičín
741 01 Nový Jičín
K Nemocnici 2205/63 
tel./fax: +420 556 720 915
mobil: +420 724 540 018 
e-mail: novy.jicin@optys.cz

Jak objednat?


