
PŘI NÁSTUPU :
• 1x papírové kapesníky v krabičče
• 1x papírové kapesníky balené
• 1x dětské vlhčené ubrousky
• 1x láhev na pití - platí pouze pro ty, co ještě neumí pít z hrnečku
• 1x balení jednorázových plen a 3 ks přebalovacích podložek (toto je pouze pro děti které 

jsou na plenkách, těch co už chodí na záchod se to samozřejmě netýká).

Věci od vás převezme pečující osoba, označí je jménem dítěte a uloží vše do skříňky - bude-li 
vašemu dítěti něco z toho docházet, budeme vás průběžně informovat a požádáme o doplnění.

PŘEZUVKY : 
Uzavřené bačkorky, nejlépe takové, které si bude dítě schopno po nácviku sebeobsluhy u nás ve 
skupině obouvat samo, z tohoto důvodu nedoporučujeme  různé přezky nebo tkaničky). Kroksy či 
pantofle z důvodu bezpečnosti důrazně nedoporučujeme. Bačkorky prosím také podepište aby 
nedošlo k záměně.

Vhodné : 

Nevhodné : 



OBLEČENÍ DO HERNY/TŘÍDY : 
- oblečení do třídy by mělo být pohodlné, budete tedy potřebovat, tričko, tepláčky 
nebo legíny (ne příliš silné v celém prostoru Notiček je umístěno podlahové topení, 
tak aby se děti zbytečně nepotili), dívky mohou mít i šatičky nebo tuniky apod. Jen 
prosím mějte na paměti, že si toto obleční mohou umazat nebo i nenávratně poničit 
třeba při výtvarné činnosti nebo u jídla. Vše prosím dětem podepisujte, děti si věci 
častou pletou a nevíme pak co komu patří.

- PRO PŘÍPAD NEHODY JE NUTNÉ ABY MĚLO DÍTĚ V ŠATNĚ NA 
PŘEVLEČENÍ PODEPSANÉ NÁHRADNÍ OBLEČENÍ, TO ZNAMENÁ 
PONOŽKY, SPODNÍ PRÁDLO, TRIČKO, TEPLÁČKY A MIKINU.

NA SPINKÁNÍ :
- podepsané pyžamko, ideálně bez knoflíků a bez nějakého složitého zapínání a také
aby nebylo moc těsné přes hlavu. Při výběru oblečení pamatujte na to, že vaše dítko
se bude většinou převlékat na spaní samo (těm nejmenším samozřejmě pomáháme,
ale velmi často se stává, že se chtějí vyrovnat těm starším dětem a naši pomoc
odmítají, tak ať jim to co nejvíce zjednodušíte).

NA VEN :
- děti ve skupině čekají každodenní procházky, musí mít proto jak vhodnou obuv tak
oblečení na ven s ohledem na počasí a probíhající roční období. Do deště musí mít
každé dítko pláštěnku a gumáčky/holinky, vše musí být řádně podepsané, obzvlášť
tyto věcí se nenosí až tak často a děti většinou zapomenou co jim patří.

- V zimě budou potřebovat kombinézu, nákrčník nebo šálu, svetr nebo silnější
mikinu, teplou čepici kryjící ouška, rukavice (vhodné jsou palčáky, nikoliv prstové),
zimní boty.

- V létě zas prosím nezapomínejte na klobouček a opalovací krém, tričko s krátkým
rukávem, kraťásky (mohu být samozřejmě i šatičky) a také rozepínací mikinu nebo
lehkou větrovku, sandálky.

- Na podzim a na jaro jako bezvadné softshellové oblečení - bunda i kalhoty či
softshellová kombinézka (možno i jiné vhodné podzimní oblečení které neprofoukne)
čepici, mikinu a vhodnou obuv.






