
CO POTŘEBUJE DÍTĚ DO MŠ 
…aneb aby se dětem v naší mateřské škole co nejvíce líbilo, je nutné, abyste je z domova 

vybavili následujícími věcmi… 

Oblečení a obuv  

 Pohodlné oblečení do vnitřních prostor školky (tepláky, tričko, punčocháky, sukýnka) 

 Bačkůrky (z bezpečnostního hlediska musí mít děti na přezutí bačkůrky, zdravotní obuv 

s plnou patou, nikoliv pantofle, nebo crossky) 

 Sportovní oblečení a pevná sportovní obuv pro pobyt venku (oblečení vhodné dle ročního 

období, v zimě pro mladší děti palčákové rukavice) 

 Pokrývka hlavy dle ročního období (čepice, kšiltovka)  

 Věci do deště: pláštěnka, holínky, popřípadě jiné boty na nepříznivé počasí (z bezpečnostních 

důvodů nedávejte dětem do MŠ deštník) 

 Náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, kalhoty, ponožky, punčocháče pro případ polití, 

znečištění, věci rodiče uloží do látkového pytlíku v šatně) 

 Věci na spaní: (pyžamo, noční košile – jednou za 14 dní v pátek se nosí domu na vyprání) 

 Batůžek či igelitová taška (pro uložení věcí z šatny, při odpoledním pobytu na zahradě) 

 

Poznámka:  

 Doporučujeme dětem dávat starší a obnošené oblečení, kde nebude vadit ušpinění, nebo jeho 

drobné poškození při hrách v pískovišti, při kreslení křídami, malování temperovými barvami. 

 Všechny věci musí mít děti podepsané/označené, aby nedošlo k záměně. Hlavně mladší děti si 

svoje věci ještě nepoznají. 

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí - upozornění pro rodiče: 

 Zákonný zástupce dítěte plně zodpovídá z hlediska bezpečnosti, aby dítě nenosilo do MŠ věci, 

které by mohli ohrozit zdraví dětí nebo způsobit úraz.  

 Do mateřské školy nepatří šperky, drahé hračky a jiné předměty, jejichž poškození nebo jejich 

ztráta by Vás a Vaše děti mohla mrzet.  

 Za přinesené věci (hračky, knihy, náramky, korálky) si zodpovídají rodiče.  

 Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo v zájmu zachování 

zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčním onemocněním do MŠ 

nepřijmout. 

 Projeví-li se onemocnění během dne, informuje učitelka neprodleně zákonné zástupce dítěte. 

 Rodiče jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny tel. spojení na rodiče, 

změnu zdravotní pojišťovny dítěte a nahlásit vyzvedávání dětí z MŠ. Pro nezletilé osoby 

vyzvedávající děti z MŠ je nutné vyplnit formulář.  

 Za pevnou obuv se nepovažují gumové crossky. 

 Rodiče si sami odhlašují jídlo ve školní jídelně (jídlo neodhlašuje učitelka) a to písemně do 

sešitu v MŠ či telefonicky 380 425 346. 

 Nutné omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ učitelce ve své třídě. 

 Do celého objektu MŠ je zákaz vodění psů, koček nebo jiných zvířat, týká se i školní zahrady. 


