Co potřebuji do školky:
- vlastní hrneček (porcelánový, kojenecká lahev či hrneček s cucem je nepřípustný)
- bačkory + látkový sáček na bačkory
- druhý látkový sáček na náhradní oblečení
- náhradní oblečení (2x spodní prádlo, 2x ponožky, popř. punčocháče, 1x tepláky, 2 trička, kapesník).
Rodiče průběžně během roku, prosím, kontrolujte náhradní oblečení a doplňujte dle potřeby – pro dítě
je velmi nepříjemné, když zjistí, že se mu stala nehoda a nemá se do čeho převléci.
- oblečení do třídy: triko, tenké tepláky či punčocháče (dívky mohou mít sukénku či zástěrku).
Je fajn, když má oblečení kapsu na kapesník
- oblečení na ven: dle počasí, ale vždy takové, kterému nevadí trocha toho blátíčka (jsme na vesnici a
bez chodníků! Nejsou vhodné džíny či jiné božihodové ustrojení)
- možno též gumáky - nemusí však být stále v MŠ, ty můžete dětem přinést při nepříznivém počasí
- pyžámko, v případě spaní
- mohu si přinést i plyšáka či jinou důvěrnost na dobu adaptace na MŠ(dudlík je však nepřípustný,
vždyť už jsem velký), po této adaptaci je lépe již do školky vlastní hračky nenosit (viz vysvětlení níže).

Co mám donést do školky každý nový školní rok:
-

2 balení papírových kapesníků (nejlépe vytahovací z krabičky)
1 balení toaletního papíru
1 tekuté mýdlo (raději tzv. náhradní náplň)
200,--Kč do fondu, v případě sourozenců platí jen jeden

Co do školky nosit nemám:

- nebezpečné předměty (zápalky, zapalovač, ostré předměty),prosíme maminky, aby děti občas
„prošacovaly“
- příliš drobné, drahé či velké hračky

Po dobré adaptaci na školku je lepší, když děti už do MŠ nenosí
žádné hračky, protože je obtížné tyto v provozu MŠ hlídat
Hračky se mohou snadno ztratit, rozbít, o slzy pak není nouze.
Dále nošení vlastních hraček během celého školního roku vnáší
konflikty mezi děti (to je moje, já chci taky, on mi to nepůjčí, on
mi to bere), to, jak uznáte, neprospívá příjemné atmosféře. Lze
tolerovat plyšáka na spaní – toho si děti hned po příchodu do
MŠ odnesou na své lehátko.
Jistě to dokážete vlídně svým dětem vysvětlit, my Vám
samozřejmě pomůžeme. Děkujeme.

