Do školky budete potřebovat:
-

Bezpečné bačkory (nejlépe textilní uzavřené bačkorky)
Oblečení do třídy (triko s krátkým rukávem, tepláčky, legíny i sukýnku apod.)
Oblečení na ven (starší, protože se často umažeme od práce a her s různým materiálem)
Pláštěnku a gumáky
Pyžamo (pouze nejstarší děti ve třídě Veverek nenosí pyžamo)
Do pytlíku v šatně připravte dětem NÁHRADNÍ OBLEČENÍ (spodní prádlo, triko a tepláčky,
ponožky)
V zimě teplou čepici, na jaře a na podzim slabou látkovou čepici a v létě kšiltovku nebo
klobouček
Pokud vaše dítě potřebuje na spaní pleny - přineste jich více a my mu je uložíme do boxu,
k tomu také přebalovací jednorázovou podložku a vlhčené ubrousky.

Označte dětem jejich věci tak, aby si je poznaly. S věcmi je seznamte.

V září přinesete do svých tříd
-

balení papírových kapesníků
hrneček z umělé hmoty s ouškem (na pitný režim)- OZNAČENÝ - PODEPSANÝ
vybíráme ve třídě 500,- Kč (nejstarší 600,-) do FONDU RODIČŮ na akce dětí
nově přijaté děti budou potřebovat plastové desky a „euroobaly“ na své PORTFOLIO.
(učitelky vám je při nástupu ve třídách ukáží)

Do školky dětí nesmí nosit:
-

Hračky z domova (pouze po domluvě s učitelkou ve třídě např. na spaní ano)
Nebezpečnou obuv (pantofle, „crossky“, otevřené nazouvací sandálky apod.)
Žvýkačky
Nebezpečné předměty (ostré a ani velmi malé apod.)
Rozbalené sladkosti (kde se nedá zjistit doba trvanlivosti)
Igelitové tašky (velké igelitové sáčky)
V šatnách nesmí zůstávat léky a krémy, spreje

Děti by si měly poznat své věci. Měly by je umět uložit na určené místo (značku). Obouvat a nazouvat
obuv (se zavázáním tkanic pomůžeme). Měly by se zvládnout svléknout a obrátit oděv na líc.
Do třídy doporučujeme triko s krátkým rukávem (v prostoru školky je teplo a děti si dlouhý rukáv
často namočí). Do tříd nedávejte dětem punčochy pod kalhoty, ale stačí ponožky.
Prosíme vás, abyste dětem nedávali do školky řetízky, náramky či prsteny.

