
ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ 

Co potřebují děti do mateřské školy 

Všechny věci, prosím označte nebo podepište, aby nedocházelo ke ztrátám dětských věcí. 

Do šatny děti potřebují: 

1) Látkový pytel s ramínkem na odkládání věcí  

2) sadu náhradního oblečení (tričko, ponožky/punčocháče, spodní prádlo) 

3) sadu oblečení pro hry venku (tepláková nebo šusťáková souprava + ponožky) 

4) bačkory – ne pantofle (nevhodné jsou i přezůvky bez paty) 

5) holínky, pláštěnku 

6) batůžek (ne tašku) na ukládání věcí při přecházení do jiné třídy nebo na zahradu a procházku. 

Oblečení do třídy: 

1) Tričko s krátkým / dlouhým rukávem 

2) lehké plátěné kalhoty (ne silné tepláky), legíny, kraťasy, zástěrka /sukně 

3) ponožky nebo podkolenky, popřípadě punčocháče 

4) pro celodenně docházející děti - pyžamo (ne noční košilku) + plyšák (oblíbená hračka 

k usínání);  pyžamo si děti 1x týdně (v pátek) nosí domů na vyprání. 

 Z bezpečnostních důvodů nemůže mít dítě řetízky, přívěsky, prstýnky, a jiné cenné věci. 

Nevhodné jsou například: nekvalitní obuv; oblečení těsné, bez kapsy na kapesník; šle pod zástěrkou 

nebo svetrem; rovněž těsná guma u kalhot;  malé boty; rozbité zipy; apod. Prosíme rodiče, aby 

zvážily, co dítěti do mateřské školy obléknou, aby děti převlékání bez problémů zvládly a nebylo jim 

chladno a ani příliš teplo. Nezapomeňte, že dítě by mělo mít možnost volného pohybu a vždy je 

nutné oblečení přizpůsobovat aktuálnímu počasí; počasí se během dne může i několikrát změnit. 

Zaměřte se na hygienické návyky (viz detail „Desatero pro rodiče“ ve složce dokumenty): 

 Dítě udržuje osobní čistotu a zvyká si i na používání toaletního papíru, spláchnutí 

 učí se umývat ruce i obličej, pustit a zastavit vodu 

 samostatně jí lžící, pije z hrníčku, samo se snaží obléci části oděvu 

 používá kapesník 

 umí si nazout a vyzout boty  

 pozná si své věci a ukládá je na své místo.   

Je vhodné, aby se dítě před vstupem do mateřské školy seznámilo s novým prostředím, případně  

s kamarády. Každý začátek je těžký, pomozte svému dítěti ten jeho usnadnit a ulehčit. 

U vchodu MŠ je nástěnka s informacemi pro rodiče, doporučujeme Vám, abyste ji pravidelně 

sledovali, je vedle našich internetových stránek důležitým informačním prostředkem. 

 

  



  

 


