
Seznam věcí pro děti do školky
Co potřebuje dítě do školky a co by mělo mít v batohu? Abyste měli lepší přehled a ujistili se, že je vaše 
dítě připraveno na den ve školce, popř. v jeslích, připravili jsme pro vás kontrolní seznam, se kterým na nic 
nezapomenete.

Další praktické tipy na balení batohu do školky, najdete v našem článku „Výbava do školky“.

První den ve školce: seznam věcí, které můžete nechat na místě 
Ve školce nebo v jeslích je obvykle k dispozici skříňka, popřípadě jiné pevně dané místo, které po 
dobu školkové docházky dítěti patří a kde může mít své věci a náhradní oblečení. Takto se může 
účastnit všech aktivit a v případě potřeby se převléknout.

Výměna oblečení ve školce

Co si dát do batohu do školky nebo jeslí? 
Do školkového batohu si děti mohou vzít věci, které budou ten den ve školce potřebovat. 
Ujistěte se však, že taška není příliš těžká a že dítě unese batoh samo bez cizí pomoci.

Toaletní potřeby do školky

Dvoje kalhotky/slipy a tílka (nebo dvoje 
body)
Dva páry ponožek nebo dvoje punčocháče
Dva páry kalhot (krátké nebo dlouhé v závis-
losti na ročním období)
Dva svršky (v závislosti na ročním období, 
trička, mikiny nebo svetry)
Jedna nepromokavá bunda
Jedny nepromokavé kalhoty
Jedny bačkory s protiskluzovou podrážkou
Dvě pyžama v případě potřeby
Jedna igelitová taška na špinavé prádlo

Láhev na vodu (odolná a vhodná do myčky)
Hračka
Pouzdro na dokumenty a namalované výtvory
Balení kapesníků
V případě potřeby léky a lékařské potvrzení

Kartáček na zuby
Zubní pasta
Kelímek na zubní kartáček
Ručník
Toaletní papír

Malířský plášť na vyrábění
Pláštěnka
Gumáky
Sportovní kalhoty, tričko a boty v tašce na 
sport
V zimě: čepice, šála, rukavice a další 
sněhová výbava
V létě: klobouk nebo čepice, plavky, ručník, 
opalovací krém

První den: malý obrázek na skříňku 
na rozpoznávání svého místa

Vlhčené ubrousky a kapesníky
Hřeben na vlasy

Podepište dítěti všechno oblečení a předměty, které mu patří, například plyšo-
vou hračku a láhev na vodu. Personál školky tak snadno pozná, komu patří který 
předmět.

https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/vybava-do-skolky

