
Co dítě potřebuje do MŠ 

1. oblečení do třídy – tepláky, legíny, tričko ( takové, aby si je děti 
popřípadě mohly umazat od barev apod..) 

2.  přezůvky do třídy – bezpečné s pevnou patou, nejlépe na suchý 
zip  (z důvodu bezpečnosti nesmí být cuklíky, crocsy apod.) 

3. oblečení na pobyt venku – v létě – tepláky (ne stejné jako do 
třídy),  kraťasy, kšiltovku 
-v zimě – rukavice (palčáky, ne prstové - pokud si je dítě neumí 
samo obléci), oteplovačky nebo kombinézu, čepice  

4. pyžamo (pokud dítě bude v MŠ odpočívat) děti si nosí pyžamka 
v pátek domů na vyprání (interval je co 14 dnů) 

5. menší hrníček na pití do třídy  
6. kartáček na zuby - pokud bude dítě v MŠ i na spaní  
7. do pytlíku v šatně vložte náhradní oblečení – spodní prádlo, 

ponožky, tričko, tepláky – nehoda se může stát každému! 
8. Malým slečnám s delšími vlasy ( hlavně ofinou) nejlépe čelenku 

(sponky nejsou vhodné, protože holčičkám padají a hlavně si 
samy nepoznají, které jsou ty jejich. Učitelky nemají prostor pro 

identifikaci       jednotlivých sponek. Pokud budou mít sponky, 
zodpovídají si za ně ( popřípadě jejich ztrátu) samy. I tímto jsou 
děti vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti  

9. Děti si mohou přinést do MŠ nějakého mazlíka na spaní ( pokud 

ho potřebuji      ). Prosíme rodiče, aby dohlédli na to, že si děti 
nebudou do MŠ donášet hračky, které nepotřebují. V opačném 
případě, si za možné poškození, nebo ztrátu zodpovídají samy. 
I v tomto případě jsou děti tímto vedeny k samostatnosti                   
a zodpovědnosti 

Oblečení i obuv dětem prosím podepište, neboť často dochází 
k záměně. Dejte jim prosím oblečení takové, aby si je dítě 
mohlo snadno a samostatně obléci ( často bývá problém tričko, které 
jde špatně přetáhnout přes hlavu, šatičky s moha knoflíčky apod…). Na 
zahradu mají mít děti starší oblečení, aby nebyly omezovány ve 
hře starostí   o nové věci. Děti by měly mít jiné tepláky na zahradu a 
jiné do třídy. 

V případě, že byste nám chtěli věnovat papírové kapesníky, toaletní 
papír, nebo i dětskou zubní pastu budeme moc rádi! Děkujeme  


