
Co potřebují děti s sebou do MŠ 

 

 Dětské bačkůrky na přezutí (pantofle a sandále nejsou vhodné), sandále pouze ze závažných 

zdravotních důvodů předepsané lékařem. 

 

Boty na procházku, v době používání pískoviště také boty do písku, během podzimních i jarních 

plískanic holínky (tolik obuvi, aby se vlezla do botníku) 

 

 Oblečení do herny – tričko s krátkým či dlouhým rukávem, příp. mikina, pohodlné kalhoty či 

tepláky – aby mělo dítě volnost při pohybu (kalhoty nebo na knoflík jsou nevhodné). Děvčátka 

mohou mít jednoduché šaty či zástěrky, příp. sukénku a ponožky či punčocháče (dle počasí). Mít 

příliš sváteční šaty a příliš zdobných prvků na oblečení (zvláště u děvčat) není vhodné! Velice 

nevhodné jsou prstýnky, náramky a řetízky (děti manipulují s výtvarnými potřebami). 

 

 Stálou pláštěnku – Ven chodíme za skoro každého počasí  

 

 Náhradní ponožky či punčocháče, tričko a spodní prádlo při polití či pomočení. 

 

 Nejmladší mohou mít pleny a vlhčené ubrousky. 

 

 Pokud děti v MŠ odpočívají, potřebují pyžamo. To si odnášejí každý týden až 14 dní domů na 

vyprání. 

 

 Ručníky i ložní prádlo je školní a prané ve škole. 

 

 Každé dítě přinese alespoň jedno balení papírových kapesníků na začátku šk. roku a další během 

roku podle potřeby. Učitelka rodiče vždy upozorní. Jednorázové kapesníky jsou hygienické. 

Látkové Kapesníky nepoužíváme. 

 

 Vlastní hračky do MŠ nepatří, často se poškodí nebo na čas ztratí. Protože jsou děti na nošení 

vlastních hraček do MŠ zvyklé, je stanoven jeden den v týdnu (pondělí), kdy si hračky mohou 

do MŠ donést. Je to pouze první pracovní den v týdnu. Ostatní dny v týdnu po individuální 

domluvě s rodiči. 

 

 Na výtvarnou výchovu mohou mít děti podepsané obnošené tričko staršího sourozence, či rodiče, 

aby si nepošpinily oblečení barvami. 

Prosíme rodiče, aby tato pravidla a doporučí, dodržovali a řídili se jimi. 

Myslete na své děti, aby se jim u nás dobře žilo, hrálo a pracovalo, aby se zdárně 

rozvíjeli dle svých potřeb! 

Děti samy nemohou správně určit, co potřebují- Vtom jim musíme pomáhat my 

dospělí. 


