
                                                                                                                                                         

Obec Vejprnice ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Vejprnice a Základní a mateřskou školou Vejprnice 

vyhlašuje sbírku na pomoc lidem, kteří uprchli z válečného konfliktu na Ukrajině. 

Vážení spoluobčané, 

pro uprchlíky z Ukrajiny připravila obec dočasné ubytování ve 4  mobilních buňkách, základní škola přijímá do výuky ukrajinské děti a již několik rodin v obci ubytovává obyvatele 

z Ukrajiny. Obracíme se na Vás s prosbou o pomoc na zajištění základních potřeb pro tyto občany.  

Sbírka se uskuteční  

v sobotu 2.4.2022 od 8:00 –  do 15:00 hodin  

u hasičské zbrojnice. 

Do 1.4.2022 je možné věci do sbírky přinést v pracovní době přímo na OÚ Vejprnice. 

Sbírka potřebných věcí: 

potřeby pro domácnost - prošívané deky, polštáře, povlečení, prostěradla (jednolůžko), deky, ručníky, osušky, utěrky (prosíme vše čisté, vyprané); hygienické potřeby – 

mýdlo, sprchový gel, šampon, zubní kartáček, zubní pasta, vložky, tampony, toaletní papír, papírové kapesníky; úklidové potřeby – na nádobí, podlahy, wc, hadry, pytle na 

odpad; prací potřeby – prací prášek, máchadlo; trvanlivé potraviny – těstoviny, rýže, luštěniny, konzervy, mouka, polévky, olej, polévky, mléko, balené vody, pití pro děti 
(např. jupík, kubík…), sirup, dětská výživa, káva, čaj, kakao, sušenky (brumíky, tatranky….) 
 

Cílená pomoc našim dětem z Ukrajiny 

Naše škola v současné době podporuje rodiny dvaceti dětí, které uprchly před válkou z rodné Ukrajiny. Rozhodli jsme se naši pomoc cílit na potřeby dětí, které navštěvují ZŠ a 
MŠ Vejprnice, aby se mohly co nejdříve cítit, v rámci možností, v naší škole komfortně. 

Jak pomáháme: 

 školní asistence část svého rozvrhu vyčlenila pro nově příchozí ukrajinské děti 

 děti jsou ve škole podporovány novými pedagožkami, které hovoří ukrajinsky, pomáhají jim tak s adaptací na nové prostředí a poskytují jim tak důležitou podporu 

 zdarma škola poskytuje školní pomůcky potřebné při výuce ve škole a svačinky 

 zdarma jsou také ukrajinským dětem poskytovány obědy ve školní jídelně, které hradí zřizovatel obec Vejprnice 

 zaměstnanci a žáci naší školy pomáhají dětem s jazykem a adaptací na novou školu 

Jak můžete pomoci Vy: 

 naše pomoc je cílená na aktuální potřeby, proto jsme zjišťovali, co děti aktuálně potřebují 

 peníze škola nepřijímá, Vámi zakoupené věci budou předány přímo dětem a jejich rodinám 

 vysvětlením dětem, že pomoc nejsou jen věcné dary, pomocí je i krátké popovídání s novými spolužáky 

Seznam potřebných věcí a pomůcek pro děti 
Tyto věci budou sloužit pro zajištění vzdělávání ukrajinských dětí v naší obci. Věci by měly být nové nebo zánovní, neponičené a čisté. 

Školní potřeby a pomůcky: 
aktovky pro chlapce 1.- 5. třída (pro dívky již máme) 
školní batoh pro starší (dívky a chlapci 7. - 9. třída) 
desky na sešity A5, A4  zástěrky na VV a PČ  penál    kufřík na věci na VV a PČ  láhev na pití                                 
pero - tornádo, pilot  pastelky   vodovky a tempery  kelímek na vodu   modelovací podložka                 
modelína    štětce    obyčejné tužky č. 1, 2, 3           fixy     voskovky             
pravítko- dlouhé, krátké  trojúhelník s ryskou,   úhloměr   lenochy     ořezávátko     
nůžky    barevné papíry   lepidlo    ubrus na lavici    stírací tabulka s fixem   
guma    kružítko   sáček na přezůvky a věci TV      trhačky A4, A5                              sešity a obaly č. 512, 513, 524, 510,  

440/420, 444/424 

Věci na TV: 
tenisky a přezůvky: 
- chlapci velikosti: 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 41 a 42 
- dívky velikosti: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38 a 39 
tepláky (pro dívky legíny), trika (s dlouhým i krátkým rukávem) a kraťasy: 
- chlapci (velikosti: 110, 116, 122, 128, 134, 140, 170, S)   
- dívky (velikosti: 110-116, 122-128, 134-138, 140, 146, 158, 164, 170,  XS a S) 
 

Dále děti potřebují: 
omalovánky, stolní hry (karty, pexeso….) 
kopačky, botasky a sandály vel.34-35, 30-31, 27-28, 29-30 
dresy na fotbal, trika s dlouhým a krátkým rukávem, tepláky, šortky vel. 134-140, 122-128, 110-116 

 
Svačinky: 
brumíky, croissanty, oplatky, přesnídávky a pitíčka v plastových lahvičkách (jupík, kubík...) 
 

Předem Vám všem děkujeme za poskytnutou materiální pomoc, dary a podporu. 
 

Za Vaši solidaritu a ochotu děkujeme! 


