
Poprvé do školky 

Co budu potřebovat do dětské skupiny Chůvička: 

 

✓ přezůvky, nejlépe bačkory s pevnou patou 

✓ náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky 

✓ pohodlné oblečení do třídy 

✓ pyžámko 

✓ oblečení na pobyt venku – je vhodné mít náhradní oblečení a obutí 

✓ Pokud používá plenky a dudlík, tak prosím přineste balík plen, vlhčených ubrousků a 

dudlíček. 

 

Venkovní hřiště využíváme k pobytu venku (s ohledem na počasí) v každém ročním období. V 

letním období je důležitá pokrývka hlavy 

 

„Zvykáme si na školku“ aneb DOBRÁ RADA NAD ZLATO - několik rad pro rodiče 

 

✓ Své dítě doveďte až do třídy a osobně jej „předejte“ chůvě. 

✓ Máte-li nějaké pochybnosti, obraťte se s důvěrou na Vaši chůvu Lucku a Markétu nebo 

vedoucí Zuzku. 

✓ Neprodlužujte loučení, rychle odejděte. 

✓ Informujte chůvu, pokud má Vaše dítě nějaké zdravotní omezení. Pokud má dítě příznaky 

jakékoliv nemoci, nebude ráno přijat do školky. 

✓ Pokud se Vám hned vše nedaří, nezaujímejte ke školce negativní postoj, dejte svému dítěti i 

nám dostatek času adaptovat se. 

✓ Před Vaším dítětem mluvte o školce hezky, nestrašte je školkou, školka není za trest. 

✓ Povídejte si o školce. 

 

Dítě přiveďte do školky v 8:00 - 8:30 hod., na nástěnce zjistíte značku dítěte a najdete si své 

místečko v šatně. Pomozte s převléknutím a předejte paní učitelce. Vyzvedněte si jej do 14:30 

hod. 

 

Těšíme se na Vás! 

 

„Maminko, tatínku, uč mě samostatnosti, abych se o sebe uměl postarat.“ 

 

Celý rok budeme s dětmi trénovat sebeobsluhu, aby uměly následující činnosti: 

 

• obouvat a zouvat bačkory a boty 

• poznat si svoje oblečení (vše by mělo být podepsané) 

• umět oblékat a svlékat, kalhoty, tričko, ponožky.  

(chůva připraví, pomůže, ale dítě by mělo mít samo snahu) 

• při jídle vydržet sedět u stolu 

• snažit se samo jíst lžící 

• pít ze skleničky, kelímku 

• umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku 

• používat záchod – včas si říci 

• zvládat chůzi po schodech 

 

Trénujte prosím i Vy se svými dětmi doma. Buďte trpěliví, ale důslední, v klidu nacvičujte, co je 

třeba. Děti, které mají zavedený režim, stolovací návyky, hygienické návyky atd. ve školce méně 

pláčou, protože jsou si jisté. Vědí, že když se jí, sedí se u stolu, umí držet lžíci, umí se převléci.  

Odměnou Vám budou spokojené děti. 

 


