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SEZNAM VĚCÍ POTŘEBNÝCH DO ŠKOLKY 

Co s sebou? 

✓ Přezůvky do vnitřních prostor 

✓ Dečka, nebo spacák, polštářek – je-li pro dítě potřeba, případně karimatka (není nutno) – platí pro děti 

zůstávající ve školce i po obědě. 

✓ Oblečení na ven podle ročního období, tzn. MŮŽE se umazat, ideálně i takové, které si z větší části 

oblékne dítě samo; tričko, tepláky/kraťasy, mikinu, funkční oblečení vhodné pro pobyt venku  

i v nepříznivém počasí – nepromokavé kalhoty (softshellky), nepromokavou bundu (pláštěnku), 

pokrývku hlavy.  

V zimě dvoje nepromokavé PALČÁKY, teplou čepici a nákrčník. Prstové rukavice rychleji prochladnou  

a odrovnají průvodce, prosíme o palčáky. 

Doporučujeme vrstvit dětem oblečení tak, aby si samy mohly upravovat množství svršků dle jejich 

potřeb a aktivit tzv. “cibulové“ oblékání. 

+ náhradní oblečení v taštičce na převléknutí 

✓ Látková, malá a skladná taška na náhradní oblečení.  Budete ji s největší pravděpodobností každé ráno 

přinášet a odpoledne plnou špinavého oblečení odnášet 

✓ Oblečení do herničky, příjemné pro pohyb po dvou i čtyřech končetinách, náhradní spodní prádlo, 

punčocháče/tepláčky 

✓ Batůžek (nejlépe s hrudní sponou, aby nepadal z ramen) se jmenovkou, nebo jinak označený – oblíbené 
jak velikostně, tak i prakticky jsou značky Boll, Deuter kolem 10l. 
Důležité je, aby se do něj vešla podložka na sezení, lahev na pití, svačinka v boxíku, 
pláštěnka/nepromokavá bunda, pytlík na poklady, kapesníčky, penál a v zimě náhradní nepromokavé 
rukavice. Vyzkoušeno na 10l Deuter – vše se vejde. 
Tip: Zip na batůžku nemá moc velkou šanci na přežití v písku a blátě. 

✓ Láhev, ze které umí dítě samo pít. V zimě termosku. Do termosky, prosím, dávejte čaj v teplotě, ve které 

lze rovnou konzumovat, jinak hrozí popálení. Při pobytu v areálu zámku, venku, není v našich silách 

chodit pít s každým dítětem dovnitř, proto má venku každé dítě svou lahev, kterou si nosí s sebou. 

Doplnění vody/čaje zajišťují průvodci dle potřeb.  

✓ Své důležité místo má v batůžku i svačina! A na svačinu je ideální nějaký šikovný boxík. 

Dopolední i odpolední svačiny zajišťují rodiče. Odpolední svačinka zůstává v zázemí zámku, dopolední 

svačinku si nosí děti v batůžku ven, kde i svačíme, přeje-li počasí. Proto je vhodné dávat dětem takové 

jídlo, které se snadno konzumuje bez příboru. Snažte se, prosím, vyhnout cukrovinkám a zbytečným 

obalům. 

✓ Penál – základní pastelky, fixy, tuhé lepidlo, nůžky, obyčejná tužka. Na zámku jsou dostupné erární 

pomůcky, avšak využívané i dětmi při víkendových akcích zámku. Nutno tedy počítat s odpovídajícím 

stavem. Ostatní potřeby pro tvoření a výrobu budou zajištěny ze strany spolku ŽIVA komunita z. s. 

✓ Zástěra/košile pro ochranu oblečení při výtvarné a řemeslné činnosti 

Co si s sebou nebrat? 

 cennosti, elektronika, peníze – není-li vyžadováno na výlet 

 sladkosti a cukrovinky 

 hračky (Pouze děti zůstávající po obědě mohou mít plyšáčka na spinkání. Ostatní nechte prosím hračky 

doma). 


