
CO BUDOU DĚTI VE ŠKOLCE POTŘEBOVAT? 
OBLEČENÍ DO TŘÍDY 

-pohodlné tričko a tepláčky nebo sukýnku, oblečení by mělo jít snadno obléct a vysvléct tak, 

aby mohly být děti co nejvíce samostatné, výběr oblečení volte s ohledem na činnosti dětí – 

mohou se umazat od barvy a fleky nemusí jít vždy vyprat 

-místo punčocháčů volte, prosím, raději legíny, při pohybových chvilkách nám pak stačí jen 

sundat ponožky a děti se nemusí celé převlékat 

OBLEČENÍ NA VEN 

-oblečení volte dle aktuálního počasí, raději dejte k dispozici více variant v období výkyvů 

teplot apod. - tepláčky/šortky, triko, mikina, bunda, čepka/kšiltovka 

-oblečení na ven je nutné, nelze používat stejné do třídy (ulpívá na něm písek, prach, vlhkost…) 

-pokud máte na cestu do školky „parádní oblečení“, které děti nemají na pobyt venku nosit, 

oddělte ho, prosím, do zvláštní tašky, volně vložené věci běžně použijeme a děti si je mohou 

při hře zašpinit nebo jinak poškodit 

- v případě kulturní nebo jiné akce, Vás předem upozorníme, že děti potřebují „gala 

oblečení“ nebo námětově zaměřené oblečení 

-na vycházky budeme chodit i za mírného deště, proto je vhodné dát dětem k dispozici 

pláštěnku nebo nepromokavé oblečení 

NÁHRADNÍ OBLEČENÍ PRO PŘÍPAD NEHODY 

-je nutné, aby měly děti ve skříňce ve zvláštním plátěném sáčku náhradní tepláčky, spodní 

prádlo, ponožky a triko pro případ náhlé nehody 

-pokud náhradní oblečení na převlečení nenajdeme, použijeme ve výjimečném případě erární 

oblečení MŠ, které potom budeme požadovat vrátit zpět vyprané 

OBUV 

-do třídy používáme klasické bačkory se světlou nebarvící podrážkou a uzavřenou patou, lépe 

fixují nožku a je zde menší riziko úrazu – nehrozí přišlápnutí jako u pantoflí 

-na ven by měly děti nosit sportovní obuv dle aktuálního počasí, děti by měly mít k dispozici 

holínky pro použití v mokré trávě nebo pro vycházku v deštivém počasí 

PYŽAMKO NA ODPOLEDNÍ ODPOČINEK 

-pyžamko potřebují pouze děti, které jsou v MŠ i odpoledne s výjimkou dětí s povinnou 

předškolní docházkou 

-pyžamko by mělo být voleno s ohledem na samostatnost dětí, nevhodné jsou overaly 

PITNÝ REŽIM 

-pitný režim zabezpečujeme z vlastních zdrojů, děti mají možnost se napít v průběhu celého 

dne, není vhodné dávat do MŠ dětem vlastní pití, bráníme tím přenosu bacilů při ochutnávání 

atraktivnějšího nápoje mezi kamarády 

HRAČKY A JINÉ PŘEDMĚTY 

-MŠ je dobře vybavena, není nutné, aby si děti do MŠ nosily vlastní hračky, pokud dítěti 

dovolíte vzít si s sebou např. „plyšáka“, je to na Vašem uvážení, MŠ nenese odpovědnost za 

poničení nebo ztrátu donesených hraček z domácího prostředí 

-rozhodně do MŠ nenoste žádné předměty s ostrou hranou nebo jinak nebezpečné věci (ostré 

spony do vlasů, ozdoby na zavíracím špendlíku, dlouhé náušnice, minihračky, skleněné věci...) 

 

JE NEZBYTNĚ NUTNÉ VŠECHNY VĚCI OZNAČIT JMÉNEM DÍTĚTE!!! 

 

Za spolupráci předem děkujeme 

paní učitelky ze Žabiček      



                  

 

 

 

 

 

 
 


