
Čo potrebujem do škôlky ? 

 
1. Potvrdenie o tom že som zdravý, pretože chorý do škôlky nemôžem ísť, nakazil by 

som kamarátov.   

/potvrdenie od lekára alebo čestné prehlásenie rodiča/. 

2. Dobré prezúvky/vzdušné, pevné/ v papučkách sa mi nohy potia a nevyvíja sa mi dobre 

chodidlo. 

3. Zubnú kefku /ktorú treba meniť každé tri mesiace za novú, lebo je opotrebovaná/, 

zubnú pastu a pohár.Pohár a kefku musím mať označenú menom. 

4. Hygienické potreby na 1.polrok -  treba priniesť v igelitovej taške označenej 

menom/všetky spolu/ 

                  2 ks mydlo 

                  3 ks toal.papier                                                                                                               

                  1 balenie papierových obrúskov/servítky/ 

                  1 balenie papierových vreckoviek/10 ks/  

                  1 krabičku vyťahovacích hygien. vreckoviek 

5. Pyžamko pokiaľ spím v škôlke- označiť priezviskom. 

6. Posteľné prádlo budem mať škôlkárske aj uteráčik. Uteráčik mi mamka vyperie každý 

piatok, posteľné prádlo raz mesačne, pyžamko raz za dva týždne. 

7. Keďže som malý a môže sa mi stať „nehoda“ tak potrebujem náhradné oblečenie 

/spodné prádlo aj vrchné oblečenie/, nechám si ho v šatni na svojej značke v taške 

alebo vrecku. 

8. Keď som do škôlky ešte nechodil, tak potrebujem vyplnený dotazník s telef.číslom 

mamky alebo ocka, aby pani učiteľka vedela kde má volať, keby som ich súrne 

potreboval. 

9. Vždy v pondelok potrebujem veľkú fľašu neperlivej vody Drobček,             

      Toma, Lucka. 

 
Do škôlky musím prísť do 8,30 hod.aby som sa mohol ráno dobre pohrať.  

Do 8,oo hod. ráno ma treba  vyhlásiť zo stravy, keď do škôlky neprídem.Keď nebudem 

vyhlásený pani kuchárka  uvarí obed aj  pre mňa a ja v škôlke  nebudem a mamka s ockom 

musia zaplatiť 1,06 eur za 1 deň-zbytočne. 

 

Telefón do škôlky je:  

 0911 900 870-veľká trieda 

 0904 517 555 - malá trieda 

  

Za škôlku treba zaplatiť 15,- eur za každý mesiac, vždy do 15. dňa v mesiaci na účet EMŠ: 

9057265/5200. Za stravu treba zaplatiť na účet Školskej jedálne: 442484137/5600 vždy 

vopred  do 5.dňa v mesiaci. Za 1 deň  1,06 eur. 


