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Seznam nákupů školních potřeb a uniformy 
 

pro děti zařazené do programu 
“Adopce afrických dětí - program pomoci na dálku” 

 

pro rok 2011 
 

 

 

Ceny jednotlivých položek se mohou v různých oblastech Keni lišit (nejdražší je 

samozřejmě Nairobi). Naši koordinátoři uplatňují při hromadných nákupech množstevní 

slevy.  Samozřejmě záleží na místě a také na počtu dětí v adopci. Pokud koordinátor 

ušetří ještě uvedenou částku, přibývá na seznamu ještě další položka, kterou děti v rámci 

nákupů obdrží. 

Níže uvedené seznamy včetně cen dostávají také rodiče/opatrovníci dětí, aby věděli, jaké 

věci a také hlavně podle ceny jak kvalitní mají jejich děti věci dostávat!  

Uniforma, učebnice a školní potřeby jsou pevné položky na seznamu a kupují se 

každoročně. Věci jako moskytiéry, matrace, vánoční oblečení atd. se obměňují a nekupují 

se každoročně.  

Vánoční nákup potravin (mouka, rýže, tuk, cukr, sůl...) je pravidelný – každý rok v 

prosinci. Potraviny v něm zahrnuté se mohou lišit, vždy se však dorovnává nevyčerpaná 

zálohová částka určená pro dítě díky rozdílům v kurzu během roku. Distribuuje se 

podobně jako věci do škol hromadně a tyto nákupy jsou zachyceny také na fotografiích, 

které z Keni pravidelně adoptivní rodiče dostávají. 

 
Privátní školy  
 

1. Term 
 

� Uniforma 
Jedna kompletní školní uniforma bez svetru tzn. tunika/blůza nebo sukně/blůza pro 

dívky a kraťasy/košile; záleží na návrhu uniformy dané školy, součástí jsou také boty, 

kravata a ponožky.   

• Školní potřeby: 12 sešitů o120 stranách    
• 6 učebnic (knihy jsou kupovány podle požadavku školy a třídy, které dítě navštěvuje)                                                      

• Školné                                                                             
 

2. Term 
 
• Školní svetr 
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• Školní taška 
• Souprava na tělocvik (trenýrky a tričko) 
• Psací a školní potřeby: 12 sešitů o 120 stranách 
• Sportovní obuv (dostávají jen děti z nižších ročníků, tzn. nursery class, pre-unit a 

1.- 3. třída, dětem z vyšších ročníků je placena vyšší částka za školné) 
• Školné      
 
                                                               

3. Term 
 

• Školné 
• Sada “vánočního “ oblečení      
(v případě, že škola vyžaduje další potřebné věci, jsou dítěti zajišteny místo oblečení 

– například tepláková souprava na tělocvik atd.) 

 
Státní školy  

 
1. Term  
 

� Uniforma 
Jedna kompletní školní uniforma bez svetru tzn. tunika/blůza nebo sukně/blůza pro 

dívky a kraťasy/košile; záleží na návrhu uniformy dané školy, součástí jsou také boty, 

kravata a ponožky.   

   

• Školní a psací potřeby: 12 sešitů o120 stranách    
• 6 učebnic (knihy jsou kupovány podle požadavku školy a třídy, které dítě navštěvuje)          

• Poplatek do “sdružení rodičů a přátel školy” a zkoušky  
 

2. Term  
 

• Školní svetr                        

• Školní taška         

• Souprava na tělocvik (kraťasy a tričko)                

• Školní a psací potřeby: 12 sešitů o120 stranách    
• Poplatek do “sdružení rodičů a přátel školy” a zkoušky  
• Sportovní obuv a sportovní ponožky (2 páry)  

Sportovní obuv a ponožky jsou zajištěny jen dětem z nižších tříd, dětem z vyšších tříd 

tzn. 4. – 8. třída je místo toho pořízen anglický slovník a svahilský slovník.   

 

3. Term  
 

• Poplatek do “sdružení rodičů a přátel školy” a zkoušky  
• Sada “vánočního” oblečení    

• Přikrývka a ložní prádlo       


