
Co dítě potřebuje do MŠ 

• pohodlné oblečení, které mu umožní pohyb a nebude vadit, když se ušpiní (třeba při 
výtvarných aktivitách) 

• přezůvky (nejvhodnější jsou uzavřené bačkory s pevnou patou a bílou podrážkou, 
nevhodné nazouvací obuv) 

• náhradní oblečení v případě nehody (dle ročního období) 
• na pobyt venku – pohodlné oblečení dle počasí a ročního období. V letním období 

není vhodná nazouvací obuv, prosím, zvolte vždy pevnou obuv, která zajistí dítěti 
bezpečný pohyb. Dítě se může ušpinit, počítejte s tím a uzpůsobte tomu kvalitu 

oblečení. 😊 
• hygiena – hřebínek (především holčičky) 
• spaní – pohodlné pyžamko, pokud dítě vyžaduje plyšáka na spaní (z hygienických 

důvodů musí zůstat v mateřské škole) 

 

Oblečení na jednotlivá roční období: 

Podzim: sportovní oblečení, svetr nebo mikinu, punčocháče, pokrývku hlavy, náhradní 
ponožky, spodní prádlo, gumáky 

Zima: sportovní oblečení – oteplovačky/kombinézu, rukavice (nepromokavé, případně dvoje, 
palčáky – pokud dítě neumí nasazovat prstové), pokrývku hlavy, šálu, punčocháče, náhradní 
ponožky do třídy 

Jaro: sportovní oblečení - nejlépe teplákové či šusťákové soupravy, náhradní ponožky, 
pokrývku hlavy, holínky 

Léto: letní sportovní oblečení – triko, kraťasy, pokrývku hlavy, ochranný opalovací krém 

 

  



 

Organizace v mateřské škole 

Šatna  

• uložte dítěti oblečení do skříňky tak, aby vědělo, kde oblečení má 

• podepište dítěti jeho věci 

• mokré boty uložte pod topení nebo pod skříňku na koberec 

• suché boty ukládáme do botníku 

• přezůvky patří do spodní přihrádky ve skříňce 

 

Povlečení  

• výměna povlečení je každé 3 týdny 

• prosíme o praní na 40° a perte samostatně, aby se povlečení nepoškodilo 

• povlečení je krepové – nežehlete 

 

Žádáme rodiče, aby dětem nedávali bonbóny, žvýkačky apod. 
Neručíme za poškození hraček, které si děti přinesou z domova. Respektujte pravidlo školky, 
že hračky z domu do MŠ nenosíme. 
Prosíme rodiče, aby nás včas informovali o zdravotních potížích a omezeních. 
Nemocné děti do mateřské školy nevoďte – buďte ohleduplní k ostatním. 

Děkujeme ☺ 
 
 

 


