
 

Co děti potřebují do MŠ 

Vždy čisté, pohodlné a praktické oblečení do třídy, které dítěti nebude bránit v pohybu 

při hrách, cvičení, může se stát, že se dítě ušpiní při výtvarných a pracovních 

činnostech (tepláky, legíny nebo jen punčochy, tričko, mikinu – dle počasí) 

Vždy je třeba mít ve skříňce náhradní oblečení do třídy v případě nehody, polití sebe 

nebo kamaráda (i náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky) 

Přezůvky do třídy – nejlépe klasické papuče (ne pantofle ani gumové „kroksy“, 

přezůvky musí mít pevnou patu z důvodu bezpečnosti, nejlépe bez tkaniček-tkaničky 

pouze ze zdravotních ortopedických důvodů) 

Oblečení a obuv určené k pobytu venku s ohledem na roční období a aktuální počasí 

(volte oblečení pohodlné a pevnou sportovní obuv,                v blátivém počasí např. 

Gumáky - počítejte s tím, že se dítě ušpiní, proto je lépe volit oblečení starší) 

Pyžamo (pro děti, které budou ve školce v době odpoledního odpočinku) 

Pyžamo i papučky je lépe mít podepsané nebo jinak označené, může se stát že si děti 

při převlékání mohou oblečení nebo přezůvky zaměnit! 

Jeden balík papírových kapesníků (prosíme, odevzdejte učitelce ve třídě) 

V případě, že si dítě přinese do MŠ hračku z domu, musí to být hračka bezpečná 

(plyšová hračka na odpočinek), hračky jako peníze, zbraně - meče, pistole,... nejsou 

vhodné a dítě si je ve třídě nebude moci ponechat. Učitelka nenese žádnou 

zodpovědnost za ztrátu nebo stav hračky, šperků a dalších předmětů, které si dítě do 

MŠ přinese (v případě, že má díte brýle, mělo by s nimi umět zacházet a starat se o 

ně).                               

Do školky patří pouze děti zdravé (bez rýmy, kašle, teploty), je to ve prospěch dítěte 

samotného a dětí ostatních jako prevence šíření nemocí. Podávat ve školce dítěti 

jakékoliv léky je nepřípustné. V případě zranění, vykazování zdravotních obtíží jako 

teplota nebo alergické reakce vás budeme neprodleně telefonicky informovat... 

 


