Příloha školního řádu č. j. 214/2012

CO DÍTĚ POTŘEBUJE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Na začátku a v pololetí školního roku
 papírové kapesníky (min. 1x v krabičce do třídy a 1x kapesníky balené na pobyty venku)
 svačinové ubrousky
(tyto věci jsou nepovinné, záleží na vůli rodičů, ale budeme rádi za jakékoliv množství)
Dále
 hrneček na pití (porcelánový, ne umělohmotný, podepsaný ze spodu nesmyvatelným lakovým
popisovačem)
 hřebínek do skříňky (podepsaný!)
Oblečení a přezůvky do třídy
Oblečení do třídy by mělo být především pohodlné, aby si děti mohly nerušeně hrát. Budete tedy
potřebovat běžnou sadu spodního prádla, ponožek či punčošek, triko a tepláčky, případně šatičky a
sukýnky pro holčičky. Ve třídě budou děti chodit v papučkách, nejlepší je pořídit s ortopedickou
úpravou. (ne obuv Crocs, pantofle !!!)
Oblečení a obuv pro pobyt venku
Na děti ve školce čekají téměř každodenní procházky, musí mít proto připravenou vhodnou obuv a
převlečení. Je potřeba vybírat vzhledem k ročnímu období, tzn. svetr nebo mikina, šála, čepice,
palčáky a oteplovací soupravu v zimě, sluneční brýle a kšiltovku v létě. Na procházce se děti často
ušpiní, mějte to raději při balení svršků na paměti. Ven se chodí často i za mírného deštivého počasí,
proto bude nutná také pláštěnka (ne deštník!!) a gumáky (nebo popřípadě pevná uzavřená obuv!!!!)
Odpolední spánek
Pravidelnou součástí denního režimu školky je odpolední spánek. Při výběru jednotlivých kusů
oblečení pamatujte na to, že vaše dítě se bude muset často převlékat bez pomoci a paním učitelkám
ušetříte čas, když bude většina věcí bez knoflíků a složitého zapínání. Výměnu si hlídají rodiče sami,
doporučujeme 1x za týden.
Náhradní oblečení
Pro případ jakékoliv nehody by v šatně mělo být připravené náhradní spodní prádlo, punčošky,
ponožky, tepláčky a tričko.
Maminky nezapomeňte
Oblečení i obuv by měla být označena jménem dítěte, neboť velmi často dochází k záměně oblečení
navzájem mezi dětmi!!! Zároveň je třeba si uvědomit, že děti vedeme k samostatnosti a velmi často
pracujeme s tuší, nůžkami, barvami, apod. Z těchto důvodů dávejte takové oblečení, které z větší
části zvládnou samostatně oblékat a zároveň nebudou mít strach si je ušpinit. Pro přehlednost a lepší
orientaci dětí i pedagogů ukládejte oblečení pro pobyt ve třídě a venku - do horní přihrádky ve
skříňce.

Ručník a povlečení zabezpečuje mateřská škola, včetně jeho praní

