Co s sebou do školky
Do třídy:
• Pohodlné oblečení, takové, aby dítěti umožňovalo co nejvíce samostatnosti
při svlékání a oblékání např. legíny nebo tepláky. V letních měsících
kraťasy a triko. Zejména u nejmenších dětí žádné knoflíky, pásky, šle, trika
tzv. body. Z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt
venku a jiné do třídy!
• Přezůvky pevné na nohu, označené jménem dítěte. Z bezpečnostních
důvodů nejsou povoleny nazouváky ani papuče s přezkou nebo přezůvky
vázací. Myslete na to, že děti jsou v přezůvkách většinu času, proto je
dobré, když zvolená obuv přispívá ke správnému vývoji klenby.
Do skříňky:
• Náhradní oblečení - triko, legíny nebo tepláky, punčocháče, ponožky
a spodní prádlo. U menších dětí více kusů.
• Pláštěnku
Na pobyt venku:
•

Vždy takové oblečení, kde nevadí zašpinění či mírné poškození. Jinak svým
dětem upíráte hrát si s čímkoliv chtějí a cítí se ukřivděně a vyčleněné z
kolektivu, což není jistě nikomu příjemné.

•

V případě deštivého počasí gumáky.

• Ven chodíme denně, kromě silného deště, silného mrazu a inverze.
•

Za všechny paní učitelky mateřských škol na světě prosíme, nééé prstové
rukavice. Pokud si je tedy váš drobeček neumí obléknout sám. Palčáky,
palčáky a znovu palčáky. Musíme vysvětlovat proč ? :)

Do podepsané igelitové tašky na celý školní rok:
•
•
•
•

papírové kapesníčky ( 2 balení po10 ks )
kuchyňské papírové utěrky nebo ubrousky ( 2 ks )
toaletní papír ( 2 balení po 4 ks )
tekuté mýdlo ( 2 kusy )

Dále:
•
•
•
•

pyžamo - každý týden čisté
plastový hrníček s jedním ouškem na pitný režim
1 plyšák na lehátko
menší děti jednorázové podložky na lehátko pro případ nehody ( 10 ks )
( třída opiček )
• starší děti kartáček na zuby a zubní pastu ( třída delfínků )
Všechny osobní věci dětí - oblečení, hrníček, obuv, je nutno řádně označit
monogramem dítěte! Předejdete tak nepříjemný situacím.
Důrazně žádáme rodiče, aby dětem nedávali do mateřské školy cenné věci jako
například prstýnky, řetízky, peníze, hračky apod. Za jejich ztrátu nebo zničení
neručíme a řešení takové situace je pro obě strany nepříjemné. Ve skříňkách na
oblečení nesmí být žádné léky, potraviny ani jiné sladkosti.
Dlouhé vlasy u dívek vždy upravte sepnutím sponkami, čelenkou či stáhnutím do
culíku.
A pokud si přejete, aby Vaše dítě oslavilo narozeniny s kamarády nějakou tou
laskominou, rozhodně jim nedávejte tvrdé bonbony. Hrozí zde nebezpečí vdechnutí.
Zkuste volit ovoce, malou sušenku či želé. A vše samozřejmě s mírou, někdy méně
znamená více.
Děkujeme za spolupráci
Vaše MŠ

