
           PRVNÍ DNY VE ŠKOLCE 

 

• Podle potřeb dětí a rodičů umožňujeme postupnou adaptaci na nové prostředí za 

přítomnosti rodičů.  

• NEBOJTE SE, pokud Vaše dítě bude při loučení s Vámi plakat, je to běžné, a tímto si 

projde většina dětí.  

• V případě, že by se vyskytl jakýkoli problém (i u starších dětí), okamžitě rodiče 

telefonicky informujeme. 

• Při nástupu do školky je nutné, aby dítě zvládalo samo hygienu a bylo schopno drobné 

sebeobsluhy (oblékat spodní prádlo, triko, punčocháčky, obout a zout boty, najíst se lžící, 

pít z hrnku).  

V žádném případě nemá plínky, ani dudlík.  

• Je potřeba, aby třídní učitelky věděly o případných potížích nebo zvláštnostech dítěte, 

alergiích. 

• Děti nejsou nuceny do jídla, ke stravovacím návykům jsou postupně vedeny 

(ochutnávání). 

• Dítě přivádějte do školky POUZE ZDRAVÉ, chráníte tím děti ostatní i své. 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

     



 

     CO POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Domácí obuv: dejte dítěti pohodlnou domácí obuv s pevnou patou, kterou si dokáže 

nazout i vyzout samo, a která se nevyzouvá. V žádném případě nazouváčky ani 

pantoflíčky. 

Obuv a oblečení na pobyt venku : na pobyt venku dejte dětem vhodné oblečení pro 

volný pohyb, malým dětem nedávat obuv na tkaničky, oblečení na knoflíky, mít náhradní 

oblečení + spodní prádlo trvale v červeném sáčku v šatně . V zimním období dle 

možností obuv impregnovat.Dbejte na pokrývky hlavy v létě i v zimě. 

Oblečení dětí ve školce : děti se při své hře nejlépe cítí v pohodlném oblečení (tepláčky, 

trička). Při vstupu do třídy musí být vždy převlečené(v každém ročním období). 

Pláštěnku: pro účely pobytu venku za nepříznivého počasí. Nedávejte dětem deštníčky. 

Oblečení na odpočinek : pyžamko  

Maminko, rukavičky neztratíme, pokud budou připevněné na gumě k bundičce 

a provlečené rukávem. Prstové rukavice jen v případě, že si je dítě umí samo 

navléknout. 

 

VŠECHNY VĚCI MUSÍ BÝT OZNAČENÉ I OBUV MUSÍ BÝT PODEPSANÁ! 

 


