
Milí rodiče,

Batůžkový projekt je podpůrná aktivita určená dětem mateřských a základních škol v chudobou 
sužovaných zemích. Většina těchto dětí zapojených do programu Mary’s Meals nemá základní učební 
pomůcky, jako jsou tužky nebo sešity. Když vaše dítě daruje batůžek jinému dítěti s věcmi, které 
potřebuje, usnadní mu učení. Může to být i jediný dárek, který kdy dostane. Žáci jsou tímto způsobem 
vedeni nejen k sociálnímu cítění a pomoci potřebným lidem, ale současně se učí vzájemné spolupráci, 
rozvíjejí své organizační schopnosti a probouzí se v nich zájem o dění ve světě. 

naše škola se zapojila do „Batůžkového projektu do škol“, který zaštiťuje mezinárodní charitativní 
organizace Mary’s Meals. Tato organizace zavádí programy školního stravování v rozvojových zemích a 
klade si za cíl poskytnout jedno vydatné jídlo denně každému dítěti v místě jeho vzdělávání. Ve školách, 
kde program funguje, se výrazně zlepšuje soustředění dětí na výuku a v řádu desítek procent se zvyšuje 
také školní docházka.

Více informací o Mary’s Meals naleznete zde:

Zapojení do této sbírky je zcela dobrovolné, každý může přispět dle svého uvážení a možností. Batoh pro 
konkrétní dítě mohou děti zkompletovat společně v rámci třídy/školy (děti přinesou jednotlivé předměty 
ze seznamu a doplníme je v případě potřeby ve škole) nebo může dítě/rodina zkompletovat batoh 
samostatně. Samozřejmě preferujeme zkompletovaný batoh. Všechny děti obdržely seznam „Co zabalit 
do batůžku“. Pokud se rozhodnete do projektu s Vašimi dětmi zapojit, respektujte prosím instrukce níže 
v kapitole „Kompletace batůžku“. Děkujeme. Do batůžků nepřidávejte žádné hračky, sladkosti ani 
jiné věci, kromě těch uvedených v seznamu. Pokud by dítě rádo přiložilo namalovaný obrázek nebo 
krátký písemný pozdrav (v angličtině), je to možné. Nelze však očekávat odpověď od konkrétního dítěte.

Děkujeme, že se do Batůžkového projektu zapojíte, a těšíme se na spolupráci.

Mary‘s Meals lze podpořit i finančním darem, který můžete zaslat na český účet 
Mary's Meals: 44 102 77 / 0100 . Jídlo na jeden školní rok pro jedno dítě činí 
pouhých 459 Kč. Prosíme, přečtěte si přiložený leták, případně vyhledejte další 
informace o Mary's Meals dle odkazů na něm uvedených. Pokud Vás tyto informace 
osloví, budeme rádi, když si o této tématice promluvíte s Vašimi dětmi.

V naší škole/třídě bude sbírka batůžků probíhat v období od           do

Kontaktní osobou je

•  www.marysmeals.cz
•  www.batuzkovyprojekt.cz

•  www.facebook.com/batuzkovyprojekt
•  www.linktr.ee/marysmealscz

batůžkový projekt do škol

informace pro rodiče



Mýdlo (v kostce, nikoli tekuté) a menší ručník (do velikosti 50×100 cm)

Pasta a kartáček - přiměřené k věku, asi do 10 let dáváme dětskou pastu a kartáček, od 10 let pastu a 
kartáček pro dospělé (nové, nepoužité, v původním obalu nebo sáčku)

Polévková lžíce - velká, kovová lžíce, nejlépe nerezová
Hygienické potřeby a ostatní

Velikost obuvi vhodná k věku dítěte. Nejvhodnější jsou 
žabky, mohou být i kroksy a pantofle, případně sandálky 
nebo cvičky. Tenisky či pevná obuv nejsou vhodné. Hodně 
obnošenou obuv prosíme nevkládat.

Boty

Nové nebo vyprané oblečení volte podle tématu batůžku 
buďto pro holku nebo pro kluka (NE oboje).

• tričko + sukně  nebo  tričko + kraťasy  nebo  šaty
Pro dívku je nejvhodnější jedno z těchto oblečení:

• tričko + kraťasy
Pro chlapce je vhodné:

Oblečení (pro dívku nebo chlapce)

kompletace batůžků

velikost oblečeníčíslo botyvěk
110
116
122
128
134
140
146
152
158
164
170

26
27

28 - 29
30 - 31
32 - 33
33 - 34
34 - 35

36
37
38

39 - 40

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Orientační tabulka k velikosti bot a oblečení (přibližně)

Pastelky - ne fixy a voskovky (v klimatickém prostředí Malawi nejsou vůbec 
vhodné); menším dětem se může dát až 12 pastelek, pro starší stačí 6

3 nové tužky
3 pera/propisky - ne inkoust nebo fixy
Guma - opravdu gumující

Ořezávátko - nové, respektující velikost pastelek a tužek
Pravítko nebo trojúhelník - pravítko musí být pevné, nikoli papírové
Tenisový míček - nebo malý míček, nejlépe nový

Penál s funkčním zipem - výrazně nezničený, rozlišujeme dívčí a chlapecký

3 sešity - ideálně různé, lze kombinovat velikosti, doporučujeme s větším 
počtem listů, mohou být i notesy 

Školní potřeby

Batůžky
Vhodné jsou jen batůžky s pevnými popruhy, nikoli vaky, lze darovat i batůžek na jedno rameno. Batůžek musí mít 
funkční zipy a přezky, musí být čistý a neděravý. Batůžky a všechno, co dáváme dovnitř, by mělo být čisté, vhodné 
k dalšímu používání. Je dobré rozlišovat dívčí a chlapecké batohy, pouzdra, boty. Do batůžků nedáváme žádné 
hračky, plyšáky, gumičky do vlasů, lepidla, nůžky, papírové kapesníky či pláštěnky na batoh. Toto pravidlo je nutné, 
aby nedocházelo k vytváření napětí mezi dětmi. Vyplněný seznam vložíme do kapsičky zkompletovaného 
batohu.

Třídíme batůžky přednostně pro věk 4 - 12 let. Pokud je nějaké oblečení a boty spíše na větší dítě, lze označit 
batůžek na věk 13 - 14 let. V Malawi to akceptují, protože některé děti dokončují školu až v tomto věku kvůli 
dřívějšímu přerušení docházky např. ze zdravotních důvodů.

Věk dětí, pro které jsou batůžky určeny


