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Dětská skupina RKC Paleček 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0000738 
pro období realizace projektu od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 

 

Co s sebou do dětské skupiny 
 

 1x měsíčně: papírové kapesníčky v krabici i v balíčcích, vlhčené ubrousky  

 pleny (dle potřeby a spotřeby) 

 ochrannou podložku na matraci  

 napínací prostěradlo na matraci (rozměr matrace je 140 x 60cm) 

 povlečení na deku a polštář (rozměr polštáře 35x55cm, rozměr deky 110 x 125cm - 
IKEA) 

 pyžamo 

 oblečení dovnitř 
o bačkůrky do třídy s pevnou patou (ne pantofle ani „crocsy“) 
o pohodlné oblečení do třídy - tričko, slabé tepláky, kalhoty, legíny, sukýnky, 

zástěrka, šatičky, ponožky, punčocháče (prostě v čem se vaše dítko cítí dobře) 

 oblečení na ven (podle počasí) – v podepsané látkové tašce/sáčku 
o tepláky, legíny, kraťasy, mikina, bunda, čepice či kšiltovka (dle aktuálního 

počasí) 
o v zimě nepromokavé oblečení i boty, šálu, čepici, rukavice (ne prstové, pokud si 

je dítě neumí samo obléknout, a ani lyžařské nejsou vhodné - dětem se v nich 
nedaří nic moc uchopit).  
(protože se děti při hře venku lehce ušpiní, převlékáme se po návratu 
z hygienických důvodů do "domácího" oblečení) 

 náhradní oblečení  (pro případ "nehody" - uložte do plátěných tašek a pověste v šatně) 
spodní prádlo, tričko, ponožky nebo v zimě punčocháče 

 malý ručník s poutkem 

 podepsaná  lahev na pití, kterou si dítě každý den odnese domů 

 plyšáka na spinkání (pokud je na něj dítě zvyklé), žádné jiné hračky z domova nosit 
nedoporučujeme, budeme jich mít k dispozici dost 

 má-li dítě na spaní dudlík, prosíme, ať je podepsaný a v podepsané krabičce uložený ve 
spacích věcech 

 
Volte oblečení jednoduché, dobře oblékatelné - nevhodné jsou kalhoty se zapínáním 
na ramenou a zástěrky se zapínáním vzadu, kšandy pod svetrem nebo zástěrkou, těsné gumy 
u kalhot, rozbité zipy, malé nebo příliš velké boty. Nezapomeňte, že dítě by mělo mít volný 
pohyb. Přizpůsobujte oblečení aktuálnímu počasí.  
 
PROSÍME O PODEPSÁNÍ VŠECH VĚCÍ DÍTĚTE, předejde se tak ztrátě a záměně, děkujeme. 


