
Lesní školka sOOvička 
PRAKTICKÉ INFORMACE PRO RODIČE 
 

Povinné vybavení dítěte  
Děti v závislosti na roční době potřebují řádné oblečení:  
- pláštěnky, holinky, nepromokavá kotníková pevná obuv, nepromokavé kalhoty nebo souprava kalhot a bundy  
- zimní kombinéza nebo souprava, náhradní teplé oblečení, rukavice, vlněné ponožky  
- větrovka  
- náhradní oblečení v průběhu celého roku (ponožky, spodní prádlo, trička, kalhoty/tepláky, svetr/mikina)  
- kšiltovka nebo čepice/klobouk proti větru/slunci  
- látkové kapesníky  
- batoh s přezkou na ramenních popruzích, která se dá zapnout na hrudníku, v něm lahev s vodou/v zimě 
termosku s teplým nápojem, krabičku se svačinou (svačina by měla obsahovat zeleninu a ovoce, nedávejte 
dětem sladkosti a sušenky, snažte se také o to, aby svačina neprodukovala odpadky)  
- podepsaný látkový pytel, do kterého si děti uloží náhradní oblečení a který zůstane v zázemí školky 
- vlastní spacák a karimatku  
Vše doporučujeme podepsat! 
 
Za chladných zimních měsíců žádáme rodiče o nastudování a zajištění oblečení dětí dle následujících pokynů: 
1) Zateplení - Přírodní materiály (vlna, hedvábí) se uplatňují skvěle jako vnitřní vrstva nejbližší tělu. 
Klíčovou úlohou této vrstvy je zahřát kůži propustnou vrstvou tak, aby ji udržovala teplou a odváděla pot.  
2) Střední vrstva - další zateplovací vrstva. Jejím úkolem je vytvořit vzduchový prostor mezi pokožkou a 
vnějším prostředím. Vzduch napomůže dítěti udržet optimální tělesnou teplotu. Doporučujeme vlněné svetry z 
merino vlny nebo bavlněný fleece. 
3) Vnější „slupka“ - Nepromokavá a větru odolná, zároveň prodyšná vrstva.  
4) Obuv - Volte raději o půl až číslo větší. Vytvoříte tak opět vzduchovou vrstvu, která napomůže chodidlu být v 
teple, dítě se tak vyvaruje promrzlých prstíků. Obuv pravidelně impregnujte. Při koupi obuvi nové volte 
vzhledem k zručnosti dítěte zavazování na suchý zip. Pro snazší zavazování obuvi na tkaničky obstarejte 
dítěti tzv. chytré tkaničky, které není nutné vázat na kličku.  
 
Pro teplé dny vybavte dítě lehkou bavlněnou/hedvábnou/konopnou košilí nebo trikem s dlouhými rukávy. 
Prostředí pod korunami stromů je chladné v porovnání s intenzivně osluněným prostorem. Děti budou mít po 
celý den na hlavách pokrývku, šátek, kšiltovku, klobouček. Vhodné je oblečení světlé barvy, které je lépe vidět a 
odráží sluneční záření. V případě jakýchkoli nejasností neváhejte vhodnost oblečení pro aktuální 
povětrnostní podmínky konzultovat s průvodci ve školce.  
 



Lesní školka sOOvička 
Nedávejte dětem do školky hračky ani žádné další předměty, které nejsou uvedené v povinné výbavě. Výjimkou 
jsou plyšáci-mazlíci, které děti používají při poledním odpočinku. 
Zakázány jsou slazené nápoje, sladkosti a žvýkačky, které lákají hmyz. 
 
Postup při zhoršení zdravotního stavu dítěte  
Rodiče jsou zodpovědní za to, že předávají děti do školy zdravé. Žádáme rodiče, aby nechali své dítě v domácím 
prostředí, pokud u něj zpozorují některý z následujících symptomů:  
- teplota vyšší než 38°C  
- zvracení  
- průjem  
- bolest v uchu  
- bolest v břišní oblasti  
- bolest močení  
- vši, hnidy  
- vyskytlo-li se v rodině jiné infekční onemocnění (salmonelosa, žloutenka, vážný typ chřipky apod.) 
 
DALŠÍ DOPORUČENÍ 
V případě vážných nebo zásadních změn v rodině, u dítěte nebo v jeho okolí o tomto informujte průvodce při 
předávání dítěte. Pomůžete tím průvodci v citlivé práci s dítětem během dne a pochopení případných změn 
v chování dítěte, předcházení nežádoucích situací a reakcí. 


