
Co potřebuje dítě do mateřské školy 

 
Do třídy: 

Zástěrku nebo hrací kalhoty s kapsičkou na kapesník a bačkory s patou (crosky a pantofle 

nejsou bačkory do MŠ – není povoleno z důvodu bezpečnosti) 

Tričko, nejlépe s krátkým rukávkem – ve školce je teplo a při hygieně si dítě nezmáčí rukávy. 

Pyžamko nebo noční košilku. 

Zubní kartáček. 

Holčičky, ale i chlapci s dlouhými vlásky – upravené tak, aby jim nepřekážely při hrách a 

neničily dětem zrak. 

Je dobré mít na své značce náhradní ponožky nebo punčocháče a náhradní spodní prádlo. 

 

Co do školky nepatří: 

Náušnice dávejte dětem malých rozměrů, větší jsou nevhodné, může dojít ke zranění dítěte. 

Rozhodně není vhodné nosit prstýnky, může dojít ke zranění vašeho dítěte, ale i dítěte cizího. 

Nevhodné jsou řetízky, ale i jiné ozdoby na krku – opět nebezpečí úrazu. Za ztrátu všech 

těchto předmětů (i malých náušnic) MŠ nenese zodpovědnost. Pozor i na bonbony, které byste 

ponechali dětem v bundách a jiné malé předměty – mohou je děti vdechnout.  

 

Na pobyt venku: 

Pohodlné oblečení, které odpovídá současným klimatickým podmínkám. Nejlépe starší, 

které si děti mohou umazat a při volném proběhnutí na zahradě i vycházkách nevadí, že se 

projdou třeba i blátem.  

V období, kdy se mohou děti „zmáchat“– při zimních hrách, je dobré mít ve školce náhradní 

rukavice, punčocháče, ponožky a čepici. V případě, že dítě odchází po obědě i boty, protože 

za krátkou dobu  strojení neproschne. 

Od jara do podzimu gumáky a pláštěnku (deštník z bezpečnostních důvodů nesmějí děti v MŠ 

používat). 

V letním období je dobré dávat dětem kloboučky a kšiltovky jako ochranu před sluncem, 

případně i sluneční brýle. 

Pokud je to možné, snažíme se uskutečnit s dětmi pobyt venku i za méně příznivých 

podmínek, aby docházelo k otužování dětí. 

I při vycházkách se snažíme najít vhodný prostor ke spontánním činnostem, aby děti vybily 

svoji energii a uvolnily se.  

 

Prosíme rodiče, aby dětem všechno oblečení označili a strojení jim ukázali, aby dítě 

vědělo, k čemu se má hlásit.  Děkujeme. 

Při zahájení každého školního roku nebo při zahájení docházky dítěte během roku,  

vybíráme jednorázový příspěvek ve výši 100,-Kč jako příspěvek na hygienické potřeby, 

které jste dříve obstarávali vy, rodiče. Nakoupíme vše za Vás, využijeme tím množstevní 

slevy, objednáme velká balení, která jsou výhodnější. 

Za tyto peníze pořizujeme –  Jednorázové papírové kapesníky 

     Tekuté mýdlo  

     Dětské pasty 

     Toaletní papír 

     Papírové utěrky 

     Ubrousky  

Tento příspěvek zdaleka nepokryje celoroční spotřebu, ale další se již hradí z provozních 

peněz MŠ. Další informace získáte přímo u vaší paní učitelky.  

       Hrubá Hana, řed. MŠ 


