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Základní informace k zahájení školního roku 2022/2023 

 

CO POTŘEBUJE DÍTĚ DO DĚTSKÉ SKUPINY 
 

• bačkůrky, /NE KROKSY/  
v rámci bezpečí dítěte při pohybových činnostech – padají z nožičky; doporučujeme domácí obuv s uzavřenou špičkou 
i patou; v ideálním případě náhradní bačkůrky nebo protiskluzové ponožky 

 
 
 
 
 
 

často dochází k náhodám, kdy si dítě zamokří bačkůrky a nemá náhradní na přezutí (než bačkůrky vyschnou je 
potřeba, aby dítě bylo ve školce obuté, případně mělo protiskluzové ponožky) 
Dítěti vytvořit v šatničce malou zásobu rezervního oblečení. V případě jakékoliv nehody (při obědě, při malování, 
případně jiné činnosti) budeme mít možnost dítě převléknout. 
 

 
• náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, tepláčky) 
• dále pak pláštěnku a gumovky 
• v zimních měsících zateplené kalhoty 
vše výše uvedené nechávají rodiče v šatničce na značce dítěte 
 
 

 
• hrneček na pití nebo lahvičku u menších dětí  
• kartáček na zoubky  
• plenky, v případě nejmladších dětí, pokud nosí   
vše výše uvedené předat paní učitelce v den nástupu 
 

 
Oblečení dítěte, boty, hrneček, kartáček a všechny soukromé věci PODEPSAT – stačí uvést iniciály dítěte „X.Y.“ 
V případě ztráty je větší šance věci dohledat.  
 
Oblékat a strojit dítě do školky dle ročního období (na podzim nepromokavé boty a pláštěnku, v zimě rukavičky, 
teplou čepici, šálu; v létě pokrývku hlavy proti sluníčku; pohodlné boty na procházky atd.) 
    

 

 

 

 

   

 

 

Děkujeme za spolupráci, Váš tým DS  
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