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ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ PRO VYBAVENÍ DÍTĚTE V LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE ČTYŘLÍSTEK
Nezbytnou podmínkou pro příjemné a pohodlné trávení času dětí v přírodě je odpovídající vybavení,
které dětem zajistí potřebný komfort a zároveň napomáhá k bezpečnosti a ochraně před
onemocněním či možnými úrazy. Tento dokument uvádí přehled nezbytně nutného materiálního
vybavení do lesní mateřské školy, kterým je rodič povinen své dítě na docházku vybavit.
ZÁKLADNÍ DOPORUČENÉ VYBAVENÍ
 Malý dětský spacák – může být i dospělácký, ale lehký a skladný, v obalu
 Nepromokavé oblečení do deštivých a zimních dní – zejména nepromokavá bunda, kalhoty
(např. pogumované), popř. je možné vyřešit kvalitní pláštěnkou nebo pončem
 Čepice, šátek, čelenka či jiná pokrývka hlavy
 Rukavice – dávejte prosím dětem rukavice vždy, když teplota klesne pod 10 °C
 Náhradní oblečení do srubu – jeden kus od každého typu oblečení do zásoby - děti si je
nechávají ve srubu v bavlněném pytli (spodní prádlo, tričko, mikina, ponožky, kalhoty)
 Nepromokavé boty s membránou - pohorky, holínky, na zimu zateplenou obuv, v létě sandály
výhradně s uzavřenou špičkou, tenisky atd.
 Nepromokavý dětský batůžek – dá se vyřešit i obalem na batoh
 Láhev na pití – děti si nosí s sebou v batůžku
CO NAOPAK NEBRAT
 Sladkosti – jakékoliv sladkosti, bonbony, sladké sirupy jsou nevhodné
 Hračky – hrajeme si zejména s tím, co nám příroda nabízí, veškeré umělé hračky nechejte
prosím doma, povolené jsou malé a skladné talismany, bez kterých se děti neobejdou
(oblíbený plyšák, přívěšek na batoh, atd.)
 Cennosti – náramky, šperky, náušnice…
 Zvířata – živá zvířata máme ve školce připravena, vlastní tedy nechte odpočívat doma
 Zbraně – plastové či dokonce opravdové zbraně nemáme rádi, jedná se o veškerý sortiment
včetně pušek, pistolí, nožů, mečů, kuličkových pistolí, praků, luků, sekyr, myslíme tím i
jakékoliv další předměty, které by mohli ohrozit další děti ve skupině
DALŠÍ USTANOVENÍ
Bez tohoto nezbytného vybavení nejsme schopni zajistit stoprocentní bezpečnost a pohodlí přijatých
dětí a ty nemohou být tedy k docházce přijaty nebo v ní pokračovat. Osoba, která bude opakovaně
činit kroky v rozporu s tímto dokumentem, bude z chodu školky bezprostředně vyloučena bez nároku
na vrácení uhrazených finančních příspěvků.
Ve výjimečných případech může být učiněna výjimka z těchto zásad. Výjimka musí být odsouhlasena
vedoucím lesní mateřské školy a písemně předána žádajícímu rodiči.
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