Záleží Vám na budoucnosti našich dětí? Nám také! Prosíme, podpořte nás.
Seznam potřeb duhové školky:
Nezbytné vybavení
Kuchyňská linka
Nerezový dřez
Baterie se sprchou
Umyvadlo s baterií pro kuchyň s dávkovačem mýdla
Odkapávač na nádobí
Kuchyňský stůl pro přípravu jídel
Lednice
Vařič nebo elektrický sporák
Gastronádoby (5 ks)
Vozík na přepravu gastronádob
Plastové boxy na přepravu pečiva
Plastové nádoby na pomazánky a ovoce či zeleninu
Termonádoba na nápoje s ventilem
Jídelní sady (30 ks) a sady příborů
Nádoby na nápoje (30 ks)
Nože (4ks)
Sada otvíráků, nůžky
Prkýnka (5 ks)
Naběračky (5 ks)
Vyhřívaná vodní lázeň na případný ohřev dovezených pokrmů
Rychlovarná konvice

Plastové nádoby na nápoje
Plastové hrnky pro pitný režim na zahradě
Tácy
Teploměr závěsný do lednice
Teploměr na měření teploty jídel
PVC do herny
Kusové hrací koberce do herních koutků
Koberec do ložnice
Záclony
Závěsy
Zářivky
Stohovatelná lehátka (24 ks)
Polštáře a deky (26 ks)
Lůžkoviny a prostěradla (26 ks)
Věšák na pyžama
Hračky a herní sestavy
Úložné prostory na hračky a pomůcky
Plastové stoly a židličky dvou velikostí (30 ks)
Stůl a židle pro učitelky (2 ks)
Magnetická tabule
Nástěnky
Vybavení šatny (lavičky s odkládací plochou pro přezůvky, poličky s věšáčky)

Dětské WC (3 ks)
Držáky toaletního papíru (4 ks)
Sprchový kout s baterií
Malá dětská umyvadla (5 ks)
Vodovodní baterie (5 ks)
Odkládací polička na kelímky s kartáčky na zuby, pastami a hřebeny
Zrcadla nad umyvadla (5ks)
Dávkovače tekutého mýdla (5 ks)
Věšáky na ručníky
Malé ručníky (30 ks)
Pokojové teploměry (2 ks)
Smetáky, smetáčky, lopatky, kartáče a kartáčky pro úklid (po 2 ks) Venkovní okenní teploměr
Plastové kbelíky odlišných barev pro úklid (3 ks)
Hadry na podlahu, hadry na nádobí, houbičky, utěrky
Další vhodné vybavení
Úklidové prostředky
Výtvarné a psací potřeby, dekorace
Vysavač
Sada hudebních nástrojů
Kartáče na mytí lahví
Sada sportovních potřeb (míče, lano, barevný hrací padák, látkový tunel, gymnastické kruhy,
Židle a skříň nebo věšák pro kuchařku
dětský basketbalový koš, házecí kroužky, balanční prvky, žíněnka, lavička a jiné cvičební pomůcky)
Lékárnička
Zábradlí ke schodům snížené pro děti
Zabezpečení oken
Materiály pro suché zdění (sádrokartonářské práce)
Zárubně, dveře, prahy
Barvy pro výmalbu interiéru a natírání oken, plotu,
herních prvků na hřišti
Plot s brankou na oddělení zahrady

Dětská kuchyňka s nádobím
Dětská dílna s nářadím
Kočárky pro panenky, plastová auta
Stavebnice lego Duplo
Dětský domek do herny
Venkovní tabule na kreslení křídami
Venkovní lavičky na zahradu
Bezpečná odrážedla a koloběžky
Hračky na pískoviště

Kytara a klávesy pro učitele
CD přehrávač
Nástěnné hodiny do herny a kuchyně
Mikrovlnná trouba
Reflexní vesty dětské (24 ks)
Terč pro zastavení dopravy

